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Pradžiuginta Anglija 
Premjero Darbais 

KARŠTAI PASVEIKINTAS rencija mjeste San Rėmo bu-

GAS STATO BOLŠE 
VIKAMS. 

Reikalauja taikinties su Deni-
kinu ir kitais. 

ANGLIJA NAUJAS SALY- ANGLAI APTEIKIA EPITE-!BOLŠEVIKŲ TERORIZMAS! 

LLOYD GEORGE. 

n e s A u g u j a uaug įiviiiieju 
Remo konferencijoje. 

Londonas, bal. 30.—Angli
jos premjeras Lloyd Georgo 
parvažiavo iš Renio konferen
cijos, atlikęs tenai didelius 
darbus Anglijai. v 

01 tai jivs savo šalininkų ir 
Anglijos patrijotų karštai bu
vo pasveikintas. Iš savo nu-
veikimų konferencijoje vakar 
premjeras davė pranešimų 
parlamente. 

Pats premjeras .jaučiasi pa
tenkintas ir linksmas, užkaria

vus viena iš svarbiausių po 
padarymo anuisticijos. 

Nes joje nebuvę jokių paki
lusių nesusipratimų. Visi at
stovai bendrai rišo Įvairiau
sius klausimus ir jautėsi lai
mingi. 

(ieorge pasakojo parlamen
te, kad konferencijoje nebuvę 
nuomonių Įvairumų klausime 
taikos sutarties su Vokietija. 
Nutarta bendrai stovėti už tai, 
kad Versailleso sutarties są
lygos pilnai butų, išpildytos 
vokiečių. 

LouuOnas, bai. 30.—Rusijos 
bolševikų valdžia neatlaidžiai 
siųlo taikų Anglijai. Nes kuo
met bolševikams pavyktų su
sitaikinti su Anglija, su kito
mis viešpatijomis imtų tik pu
sė vargo. 

lšpradžių Anglijos vyriau
sybė nenorėdavo nei prisimin
ti apie taikų. .Juk-tiek kartų 
pasižadėjusi su bolševikais ne-
sitaikinti, tiek daug yra išsi
lėbavusi paremdama Denikiną, 
buvusių Kolčako valdžių ir ki
tus priešbolševikinius elemen
tus. 

Bet kitaip ėmus. Anglijai 
susitaikinti su bolševikais bu-į 

TAIS S. V. SENATĄ. 

Klausia apie Phiiipinų salę 
paliuosavimą. 

RUSIJOJE. 

Londonas, bal. 30. — Anų 
dieną Anglijos parlamente pri
siminta Suv. Valstiją senatas, 
kurs kituomet yra padaręs 
Airijos nepriklausomybės re-
zoliuei 

ištrauKos iš bolševiku komisi
jos pranešimų. 

Berlynas, bal. 30. — Mask
vos bolševiku laikraštis Izvies-
tija praneša nuveiktus darbus 
bolševiku valdžios paskirtos 

Koks Padėjimas Europoje 
PILNA MAISTO EUROPOJE I nės visur pasitikintieji, teisin-

IR PIGUS. Į gi. Kuomet šiuo kartu jiems 
butų pagelbėta, jie jaustųsi 
laimingi ir begalo dėkingi. 

"Europai pirmiausia yru 
reikalingos lokomotivos. Pas-

nepaprastos komisijos sulaikv-j & visos*, šalyse, per kurias te- j **» seka žemdirbystės mašl-
ti priešbolševikini veikimųUu-1 M keliauti, atrodo daug živį nos. laippal reikalingos 

Taip sako Bald\vin Locemc-
tive Co. prezidentas. 

Londonas, bal. 30.—"Padė-

Vienas atstovą.-, Airijos ne
priklausomybės priešininkas, 
pastatė vyriausybei paklausi
mą, kodėl Suv. Valstijų sena
tas neduoda1 nepriklausomy- j Išviso buvę suareštuota 12S,-
bės Pliilipinu saloms, jei tas j 000 žmonių. Tarpe suareštuotų 
pat senatas, šiandie daug ru-jyra buvę 9,514 žmonių už iš

reikštų savo nuomonę prieš 

danti. Žemdirbystė visur žydi. j * * verpti ir audeklus dirbti. 
„ , . , „." V . . v : . * i — _ ^ i ~ i . _ ..-i-Niekur man neteko sur;u-ii 

sijoje 191S ir 1919 metais. 
Sulis: komisijos pranešimų, j X i e k u r * * * • v a r - ° ' B e t , . . \ . 7 .; . . . „. . . k u r tik teko pasisukti, visar l 'oaemsą, norinčių labdarmgu-tais metais bolševikai oficna-i ' T 

?• • « i i - * « J « v i buvo užtektinai maisto." mo. J r man neteko niekur taip 
liai nugalabinę 9,641 zmogu. , m , u u ^ M | ™ | " " , u l - . . . . ' 

Taip čia liudija Samuel MJP!S*ai pragyventi, kum Buka-

Nesusipratimai ui Ruhr. 

Pirm konferencijos svarbiau-! pasiųlymus dabar atsako: 
vęs kuone visų Mažąjį Aziją,! ^ a s nesusipratimas tarp talki-1 Pirmiau pertraukite karę su 
kur Anglija turės sau daugįn^n^u o u v o P ^ ' C 8 (lel Ruhr į buvusiąja gen. Denikino armi-
naudos. į apskričio, sakė premjeras. ; ja, susitaikinkite su tos antii-

Tam apskrity]' Įvyko vokie-į jos viršininkais, tuomet ir An-

pinasi Airijos likimu. 
Paskui paklausta, ar nebu- bolševikus. (Ji kontrrevoliuei 

tų galima Anglijos parlamen- jonierių buvę suareštuota 21.-
tui, sekant Suv. Valstijų pėdo- j ° 3 - žmogų. 
mis, padaryti rezoliucijų už i Reikia žmoti. kad šiti(> ko-

lu dau« pan.nk:i,io.' Tad' An-I P h i ] i P i n « «*9 paliuosavimą. j misijos pranešimai paliečia tik 
glijos vvriausvbė i bolševikui D a r k U a s a t ? t o v a s Padavė | Maskvą ir Petrogradą ir tų 

1 paklausimą, ar nebūtų geriau- miestų apskričnis. 
sia, kad kiekviena šalis rupin-
tusi tik nuosavais reikalais. RADIKALAI PRALAIMĖJO 

Vyriausybės atstovas Bonar DANIJOJE. 
La'v i tuos ir kitus paklausi-; 

Vauclain, Bal<lwin Locomotiveį wete 
Co. prezidentas, vos tomis die- j Prancūzija žydinti šalis. 
nomis parkeliavęs iš vidurinės į 
Europos. "Apkeliavus man išilgai :: 

.lis s u k jog Euroj>oje atra- j * * ? • ] x;is;> , . P t ^ ^ » f* 
dęs sąlygas daug geresnes. 

Kalba parlamente. 

Vakar premjeras kalbėda
mas parlamente pareiškė, kad 
pinti Remo konferencijos tar
pe talkininkų gyvavę kai-ko- (V'ius 

čių sukilimai ir paskui susi
kirtimai. 

Prancūzija pamanė, kad ji 

glija kitaip atsineš j jus. 
Dabar čia gauta iš Maskvos 

žinių, kad bolševiku valdžia 

kie nesusipratimai, paremti 
mažais neaiškumais. 

Bet pačioje konferencijoje 
tit> nesusipratimai prašalinti. 
Padangės pilnai praskaistėjo. 

Pareiškė, jog Remo konfe
rencijos pasekmėmis patenkin
ti visi talkininkai su savo šali
ninkais. Patenkintas ir jis pats 
ir, jo nuomone, pati Anglija. 

viena galinti patvarkyti vokie- j jau mėgina patraukti taikos 
^ . ; tarybosna nugalėtos Denikino 

Kitos viešpatijos kitaip nuo-j armijos viršininkus, 
moniavo. Sauvalių prancūzu I Jei tasai tikslas butų pa-
pasielgimas gruiuo.in taikai j sėkmingas, tuomet gal Anglija 

! mus atsakė, kad vyriausybė Neteko jie 15 atstovu parla-
neturlnti jokių formalių žinių mente. 
apie Suv. Valstijų senato vei-j 
kimą. Ir todėl vyriausybei ne j Copenhagen, bal. 29. — Tvy-
galvoje, kas kur veikiama. Nes 

Talkininkai santaikoje. 

Europoje. 
Tas klausimas kuogražiau-

siai išrištas. Visokie nepasi
tenkinimai nrašalinta. 

Prancūzija veikiai atšauks 
savo kariuomenę iš naujai 
okupuotų Vokietijos miestų. 

kitaip imtų atsinešti i bolševi
kų pasiųlymus padaryti taiką. 

LENKAI PALIUOSUOSIA 
UKRArNĄ. 

tas veikimas nepaliečia Ang
lijos. 
Lai k rastis,jblm Bull atspauz-

dino atvirą laišką Suv. Valsti
jų ambasadoriui Londone. Jo-
bn W. Davis. 

kusiuose Danijos parlamentan 
rinkimuose radikalu partija 

• prakišo la savo atstovų. 
Po vieną atstovą pralaimėjo 

socijablemokratai. neprigul-
mingi dešinieji ir neprigulmin-
gi radikalai. 

rodė. kad šalis tikrai žydi 
Reiškia, kad Prancūzija la 
greitai atsigauna po karės."' 

Apie dabartini pinigų kursų 
Vauclain taip sako: 

"Tas klausimas daugiausia 
priguli nuo eksporto. KolEu-
ropa nepadidins tinkamai sa
vo eksporto, taip ilgai jos pi
nigai bus mažos vertės. Tas 
reiškia, kad kiekvienai šaliai 
reikia smarkiai imties produk-

sur laukia transj>ortacijos." ei jos ir šitą didinti visomis 
sakė Vauclain. •'Vagonu visur: priemonėmis. 
užtektinai. Tik labai trūksta! "Žinoma, prie blogos pusės 
lokomotivų. Tenai butų pil-! reikia paskaityti ir tą faktą, 
nai darbo 
esančioms lokomoti 

"Ko ten žmonės reikalauja. Bet tas nuostolis yra tik laiki-
tai ne labdarybės, bet finansi- nas. Tam vaistai yra laikas." 
nės pagetbots, kad jie galėtu Vauclain iš čia Amerikon 

kaip tikėjęsis rasti. Jis aplan
kė Varsa va, Turiną, Danzigą. 
Krakovą, Lvovą, Bukareštą. 
Belgradą, Trieste. Veneciją ir 
Paryžių. Vpač jis daug indo-
mavęs Austrijoje ir Lenkijoje. 
Tenai patyręs apie viešpatau
jančias sąlygas. 

Javai laukia išvežimo. 
"Didelės kiekybės javų vi-

visoms pasaulyj kad karės metu Europos šalys 
komotivmnš. 'neteko daugelio darbininku. 

i > , . , , • ... . . . . _ pakilti ir vėl ant ko.iu. Žmo- iškeliaus gegužės S. 
rraso ambasadoriaus atkreip- i Amatnmkų partija laimėjo 3 ; _ 

ti domą Suv. Valstijų augs- 'atstovus daugiau, konservatis-1 
tadvasio senato, kursai maišosi j tai 7 daugiau, socijalistai 4 ir 

Varšava; bal. 30. — Sulie j svetimų šalių vidujinius rei-J liberalai 4. 
Nes Vokietija sumažina savo į lenkų generalio štabo prane- kalus, kad jis sustabdytų sa-j 

Ruhr j šimo, lenkų armija visu Uk'Įvo šalyj nigerių žudymu?' kariuomenės skaitliu 
Pasak Lloyd det^ige. komViplotnose (neutraliam ruože). 

• ^ ^ ^ — — M W M ^ • • i n. • _ • • • • • Į , • Į ••• • P » f ^ a • • i • 

Nauji Radikalų Suokalbiavimai 
S. Valstijose . 

RADIKALAI PASDXESrN-
SIĄ PRIEŠ AUGŠ-
TUOSIUS VALDI

NINKUS. 

kai. Tai visa ineina komunis
tų partijos programon gegu
žės 1 dieną. 

Perspėti vsidininkai. 

Teisingumo departamentas 
imasi priemonių. 

Washington, bal. 30. — Ge-
neralis Suv. Valstijų prokuro
ras Palmer vakar paskelrM1, 
jog Teisingumo Departamen
tas ssusekęs naujus radikalų 
suokaMuavimus, kokie turi 
bu t y>raves>ti socijalistų šven-
tėje gegužės 1 dieną, pakeliant 
sivįjniistams abelnas demons
tracijas. 

rainos frontu pažangiuoja. į (linčavimus). 
Kai-kur tik sutinka stipresni '< 
•K/isevi KU pasipriešinimą. 
Krnvina kova buvus už Žito-

mirj, kur bolševikai buvę 
skaitlingi. Bet lenkai juos i-
veikę. 

Anot pranešimų, lenkams 
tenka daug bolševikų grobio 
ir daug nelaisvių. 

Lenkijos valdytojas Pilsud
skis skelbia, kad kaip tik bol
ševikai bus išvyti iš Ukrai
nos, šita tuojaus busianti pro-
klemuota nepriklausoma ir 
laisva, priede dar susirišusi 
su Lenkija. 

PARKELIAUJA S. V. PA
SIUNTINYS. 

NEPATAISOMAS VAGIS 
SUGRYŽO KALfiJI-

MAN. 

150 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
GELEŽINKELIO. 

ATSISTATYDINO ISPANI
JOS KABINETAS. 
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K!a. Kan ra-
d. yra nus-

; ; r i c š dvi-
Wi ;i'i<rš?,ujn 

Tų skait-
valstijų val-

nepaken-

tnri infor-
- s ; ! , : (>- A » 

demnnsfrn-

Teisingumo Departamentui 
yra žinomi tie valdininkai, 
prieš kuriuos norima pasikė
sinti. Tad jie dar vakar bu
vo perspėti stipriai apsi
drausti ir apsisaugoti. 

Darbininkai Xew. Yorke. 
Clticagoj, Pittsburghe, Pbila-: Pagelba rusų bolševikams, 
delphijoj ir kituose industrija, S v a r b 5 a u s i a ? r a d i k a l u ?A, 
centruose kurstouii radikali} 

| lies vyriausybę, taigi ir prieš 
! pačią visuomenę. 

gegužės 1 d. -pamesti dirbus ir 
gis ne veikti kokiais nors 
darbininku reikalais, nes. to-

dalyvauti "tarptautiniam pra-į H . ^ ^ j i e m s n o k u o m o t n P r i ] . 
smiankštyme darbo šventėje." j p j (]&rho hmj]-ų Wm]m^n^ 

Be to, darbininkai kurstomi i n ^ ^ j , , 
visur pakelti demonstracijas, j ' ^ " s a v o ^ k e U . ) i s t r u k * . 

Perspėjama visuomenė. 1 mais jie nori užmanifostuofi 

Londonas, bal. 30. — Suv. 
Valstiją pasiuntinys Danijoje. 
Ira Nelson Morris, yra I>ondo-

Madridas. bal. 29. — Ats is - jne . J i s iškeliauja i Suv. Vals-
tatydino Ispanijos ministerių tijas. . 
kabinetas su pirmininku Sala- j Pasakojama, kad jis jau ne-
ZAT- begrvšiąs užimamon vieton. 

Sako. liuosam but — brangus 
pragyvenimas. 

— Per-

Baisųs buvo reginiai nelaimės 
metu. 

' D ^ ~ ' U ~ . . T _ . l - : ~ l- _ 1 -1/> 
ZKHSD&y, itnit.[a. I>MI. •>". jūuči. xu., nai. sv. 

brangus šiais laikais pragyve-j Rytuose nuo Delbi ant geležin-
ftimas privertė vagilių Robert | kelio Owft and Robtikband 
Needbam savanoriai sugryžti! susidaužė du kits prieš kitą 
kalėjiman ir tenai išnaujo gau-! greitai važiuojančiu pnsažieri-
ti sau užtikrintą prieglaudą. 

Needliom vietos valstijiniu 
niu traukiniu. 

150 žmonų užmušta arba žu-\ 

THINGS THAT NEVER.HAPPEN 
By GFNE BYR.VES 

cijas, tampuai sr.ri.-'.is >", i-
vyksianČK>mis r^ dieną demon 
stracijomis P/ūropoje. 

Prokurorą^ Palmer -ako. 
jog radikalų suplenuotn yr)c,^. 
žndvstės, nžimolimai ir strei-

Prokuroras Palmer tvirtina 
jis netikįs, kad darbininkai 
paklausytų radikalų šauksmo 
ir pakeltų gegužės 1 d. strei
kus arba demonstracijas. 

kas ištikrųjų gali jvykti 
Todėl ibka'no r>erspėj;s p 

čiąją visuomene 

palankumą ir pritarimą rusų 
bolševikų darbams. Norima 
]>akiilti obalsis, kad Amerika ] 
būtinai turi susitaikinti su 
bolševikine Rusija ir čia duoti 

. . . . . . visatiną laisA-ę rusu bolševiku 
<--*:ans lis ne?an užtikrinti,, . 

•[agentams. 
Anot prokuroro, šiandie ta<l 

radikalai agentai nukartę dar
buojasi darbininkų tanve. 

Kaip visuomenė, taip dar
bi pl»ūa vi tr.n-

pi'iCs ra-'juKa. 
pake!': n^rei-

šn'.'H. Ne- radi-

j kalėjiman buvo papuolęs užjvo liepsnose užsidegus vago-
I v o c r V c f o c R o l o T i n v i A 1 rJi^^r* •»>.< i HMII I^ , Į i Cli^ *. ;MCr-r * ^w.^« *!• i#,»* • a. \ i i v u u .1**^ i — — 

I buvo paroliuotas Wolfe Leat- j Pasibaisėtini buvo reginiai 
ber kompanijai. Bet išėjęs iš 1 V° t o susidaužimo. 
kalėjimo atsisakė pasircnlyti j Daugelis sužeistų indėnų 
policijai ir pasislėpė. Vadinasi, i kieku galėdami sprūdo nuo 
jis peržengė paroliavime ista-| geležinkelio ir klykdami bėgo 
tn» j artimuosius raistus tenai 

Ir kuomet aną dieną visoj pasislėpti. 
valstijoj jis buvo policijos ieš-j Nebuvo kam ir kaip gelbėti 
komas, jis pe r tvorą įlipo nau-į nelaiminguosius. 

' •* 

jo kalėjimo kieman. Tenai jis 
j ir buvo paimtas. 

"Tikėkite man." pasakojo 
jis kalėjimo valdininkams, 
"šiandie žmogui negalima jo-
kiuo hudu pragyventi, netu
rint kokio nors pelningo užsi
ėmimo. Kaip žinote, aš nieko 

j neturiu. Geriausias daiktas iš-
| vengti brangaus, pragyvenimo 
'• but i kalėjime. Kuomet aš čia 

esu, suprantama, aš esu var
žomas. Bet užtad be jokio var
go gaunu pavalgyti ir esu pil
nai apdraustas." 

Kol prisišaukta pagelba, 
daugelis sužeistu žmonių mi-
rė. 

Nelaimės vietoje atrasta 
daug nuo ugnies sutirpusio j 
kamuolėlius sidabro, koki •, 
savimi gabeno indėnai. 

Ta baisi nelaimė Įvyko 
kandžio 24 dien.>. 

PIETŲ JUSIU SALCS IR 
JAPONAI. 

PAGAMINAMOS TURKAMS 
VIETOS. 

**** t r o ^ T K * . * * . CAWOOW CO W Y. h^'?«s ss.1 
NEKU0MET TAIP NĖRA. 

ikai pefKį>ėjana prieš m-\ 

Versaiiles, baL 30.—Prancū
zijos vyriausybė pagamina čia 
tinkamus butus apsistoti tur
kų atstovybei, katra atkeliaus 

Tokyo, bal. 30. —Japonijai 
ministerių kabintas mispren-
dė Pietų durių salose panai
kinti karės valdžią, pamainant 
civiliu vaidvmu. 

BALANDŽIO 30, 1920 M. 

L-Tn-vf v m i 

— Aš turiu svainį, kuris jau šeši mėnesiai nedirba. Ir jis 
yra tiek save gerbiąs, kad lig^iol neprašo pas mane pinigu, priimti taikos sutarties 

Chicago. — šiandie lietus ir 
šalčiau; rytoj, turbūt, gražus 
oras, bet Šalta. 

_„ , ,.,.. „. - : 

I 



' į_- ^V-^rr^B^-^ •"'*"••' > W » W I Į I ! ŲJHgpi«jJWĮ3| 

0 R A U 6 A S Penktadienis, Imi. 30 1920 irt. 

U E T C T I C KATALIK V DIENRAŠTIS 

kasdiena išskyros uedėiUueuiifc-. 
PRENUMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR l V I E N Y J E : 
Metams $6.00 
Pusei Metu ._. SJH) 

6 € V . VAJ-ST. 
Meu.j is 15.00 
Pusei Meta S.OO 

Prenumerata mokaai i ikalno. Lai- ' į ; l 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ' 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti ižperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

.» 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas McKlnley 6114 

. 

-

• j mėnija bus po Kanada, o Ka
nada bus po Anglija. Ugainiu 
gal ir daugiau taip pasidary
ti. Šita nuomonė yra taip-pat 
galinga pasaulije, kaip ir bol
ševikų nuomonė. 

Trečia nuomonė tapo ištarta 
1917 metais ir atkartota 1918 
m. Tada ji rodėsi galinga, nes 

keibė prezidentas Wilso-
nas Suvienytų Valstijų vardu. 
Ta nuomonė sakė, kad reikia 
panaikinti militarizmas. suda
ryti jūrių laisve ir visas tau
tas, dideles ir mažas, suvesti 
i sąjungų, kurioje jos vi
sos butų lygios ir laisvos. Da
bar šita nuomonė vra silosiau-

Kaikurių Konstitucijos Projelr toDdy. | r a^ lX^ t^;:d^>>^^ S £ £ ° * 
kų Paaiškinimas bei Pamatavimas. 
Kas butų Lietuvai tinkames

nis, ar parlamentaris ministe-
rių kabinetą*, kaip išdėstyta 

tiraniška tapti negali, nes par
lamentas jų kontroliuoja, gali 
atmainyti jos parėdymus, o 

konstitucijos projekto priede, j kiekvienas pagali aus pilietis 
ar Valstijos Taryba, kaip j i ; ministras už piktadarystes ga 
išdėstyta pa^iarno konstituci
jos projekte? 

Valstijos Taryba, kaip ji iš
dėstyta pačiame projekte butui 

Ii paduoti į teismų. Tas pilnai 
apsaugoja piliečiu* nuo jos pa
sikėsinimų. 

Delko prezidentą? su minis-

parlamentaris ministerių kabi
netas tuomet tėra stiprus, kada 
jis reprezentuoja vienų parti-

sia. Beveik nei vienas "galim j H, turi turi parlamente dides-

Lietuvai naudingesnė už parla-1 teriais negali leisti Įstatymų? 
mentarinj kabinetų dėlto, kad j Dėlto, kad parlamentas tuomet 

l>ebutų vykdančiosios valdžios 
lik priedu, kurs greit jai pasi
rodytu įusbeBaįfaJhurii ir rii-lro 

gas asmuo jos negina, nei ui daugumų atstovų. Koalieiji-
nis-gi ministerių kabinetas yra 
beveik visuomet silpnas. Parla
mento dauguma yra ministerių 
kabineto pamatu. Jei ta dau
guma yra heterogeniška, sudė-

WAUKEGAN, ILL. 
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Vyrą ir Moterą Ribą Kirpi-
be ir Danga* Mokykla. 

netikusių įstatymų, kurie ardy
tų visuomenės gerovę. I 

Jei parlamentas tesusideda Pirm. — Antanas Sutkus. 1317 S 
tik iš vienų rūmų, jų dauguma j Victory Str. 
tuoj liaksta į deepotizaoų. Ge- į Viee-Pirm. — Steponas Keliotis 
riaušių jos duspotimio ar tirą-; 1 2 2 8 S0- ^etory Str. Mes t u r i m e ^diiausiua ,r geriau-
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Muvus istema ir mokymo būdu jui 
trumpu laiku išmoksite riao ama« 

to. 

nulis 502 So. Utiea Str. 

panaikintum. Tuomet demo
kratija labai kryptų Į despotiz
mų ar tiranijų. Jei ministeriai 

sti įstatymus, jie galėtų išleisti 
tokius įstatymus, kurie padėtų 
jiems panaikinti demokratijų 

Pasaulio Dieno
tvarkė. 

lM 

sidėjusiųjų partijų visuomet'ri savo rankoje armijų, su jos 
gresia iširti, o iširus vianybei, ipagelba jie galėtų tuos savo 

Kad draugijos posėdis susi
renka, tai valdyba turi turėti 
prirengusi apie kų žmonės 
.aibės, kokius reikalus aptars. 

Tų reikalų sąrašas vadinasi 
dienotvarkė. Pasauliui ne reik 
rūpintis kas sustatys*dieno
tvarkę ir kų i jų Įtrauks. Pats 
gyvenimas tų padaro. 

Jau kelios dešimtvs metų 
praslinko nuo to. kaip žmonių j >v-vkinti f A r J a u m u m s n e S a i -

la milijardų dolierių turto. 

pats AVilsonas neatkartoja. 
Nejaugi Wilsonas taip greit 

butų užmiršęs, kų taip smar
kiai ir taip iškilmingai skel
bė Jis neužmiršo, bet' gyve
nimas persimainė. 1917 ir 1918' t a i š *ehxi susijungusių partijų, j ir įvesti despotizmų, tiranij* 
_ :-.- -nri~nan-t:. Uiu. , !ji v ra silpna, ir ta vienybė su-iar oiigarclujų. Kadangi jie t" 
111. p a vuja u s | » n > p a u M l »1 II>U-i» . r J o «T O «T-

no nuomonei pritarė anglai, 
prancūzai ir kiti. Dabar jiems 
pavojaus nebėra: jie nei ne
pritaria. Tokiu būdu viltis į-
kunyti Wilsono pažvalgas ma
žėja. Bet ji nenyksta. Daugiau 
nogu Europiečiais #Wilsonas 
turi pasitikėti Amerikos žmo
nėmis. Tik klausimas, ar pa
tys amerikiečiai pritaria \Vil-
sonui f Ar jau užmiršome 
kraujų pusantro šimto tuks-
tarčių vyrų žuvusių karėje 
gražiems anų metų tikslam-

Antrieji rūmai yra geriausiu 
antidotum prieš neapgalvotas 
staigias permainas, kurios gali j * - * * 1 6 " 1 1 5 Antanas jsamyv i«>^y;8ižlurėtl ir ^ , 1 ^ ^ 
tapti pavojingos ir pačiam vai- j S ^ į K f j ! * iJFZSLŽT&E 
stijos gyvenimui. 

Delko senatorius turėtų rin- į " ^ ^ T m Z MASTHE DBSKrNING 
SCH00L. 
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kad senatas nebūtų atstovų rū
mų pavartojimu, bet butų kito-
kesms. Atstovų rūmus renka 
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jai. 8enatų renka iš liaudies 
parinktieji, t. y. provincijos ta-

gyvenimas ant žemės ėmė ne
apsakomai smarkiai juos ver
sti gyventi išvien. Telegrafai, 

kinį prarijo karė? 
W i Įsomis- rudeni je pastaty.-

geležinkeliai. garlaiviai, vienas i t'-101- klausimus Ameriko* pi 
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visoms tautoms mokslas, vie
na pasaulio pirklyba taip su
rišo tautas i krūvų, kad jos 
turį tu0 daugiau kentėti, kuo 
ilgiau nesutvarko visatino 
žmonių gyvenimo ant žemės. 
Tai tas ir yra vienas pirmuti
nis ir didžiausias mųs laikų 
dienotvarkės punktas. 

Kaip draugijoje pradėjus 
svarstyti vienų dienotvarkės 
punktų pasirodo dvi arba dau
giau nuomonių, kurios taikiai 
smarkiai ginčijasi tarp savęs, 
taip ir pasaulije dabar yra ne 
viena nuomonė apie visų žmo
nių susi organizavimų į vieną 
didžių visus žmones apiman
čia !>endriją. Žiūrint i tų kas 
darosi ir kiaušam to kas šne
kama, rodosi, kad yra trys 
nuomonės apie tą svarbiausią
jį dalykų. 

Aiški ir aštri yra bolševiką 
nuomonė. Ji sako: reikia pa
naikinti visas tautas. Įvykinti 
"darbininkų" diktatūrų visa
me pasaulije, buržujus panai
kinti, nepaliekant nei jų laik
raščių, neleidžiant jiems ;?i 
draugijų nei susirinkimų. Bur
žujum vadinasi kiekvienas, 
kas nepripažįsta materijnliz-
mo. nei proletarijato teisės bū
ti diktatorium, kuomi neužsi-
tiki komunistinio socijalizmo 
vadai. Šita pažvalira dabar 
viešpatanjaRusijoje, turi daug 
pritarėjų Vokietijoje ir kitose 
šaly?e. neskiriant nei Ameri 
tos'. 

Kitokia nuomonė yra Angli
jos diplomatų. Pačių mintį su
vienyti visas Muitas, suorgani
zuoti pasauli didieji Didžio
sios Britanijos politikai skaito 
svajone. Jie nori. kad butų ke
leto tautų bendrybė Anglijos 
vedama. Ambasadorius Sir 
Auklandi (Jeddc* tą pavadino 
"British Community of na-
tions."* Prie tos "bendrijos*' 
priklauso ir Airija ir Egiptas, 
ir Indija ir Afrikos Būrai, 
pirm 20 metų pavergtieji, ir 
Kanada ir Australija. Tą visų 
berki rijų veda Anglija, o ta 
bendrija vė* pasauli. Ar ves, 

liečiams. Naudinga yra iš an
ksto juos žinoti ir prirengti at
sakymų. Tas atsakymas paro
dys taipgi kokios norimo pa-
'-autije tvarkos: ar tal^evikiš-
ko ekskliuzyvizmo, ar angliš
ko impenjalizHio. ar broliškos 
VISŲ laisvų ir lygių tautų są
jungos? Amerika turės jjogos 
ją Įvykinti, jei mes turės 1110 
drąsos jų paremti. Viso< ma
žosios ir nuskriaustosios tau
tos bus su mumis. Jos sudaro 
pasauliu daugumų. 

Rygos Vyskupas. 
Rygos mie.stų 1201 metais Į-

kurė vyskupas Albertas, llgai-
niu tas miestas tapo pakeltas 
į aikivyskupijų. Bet užėjus 
protestantizmui katalikystė, 

Į drauge su ja ir arkivyskupija, 
tapo panaikinta, l^enkų galy
bės laikais Rygos vyskupija ir 
arkivyskupija trumpam laikui 
tapo atnaujinta, bet 19 ir 20 
šimtmetije Ryga buvo Moliy-
levo arkivyskupijoje. 

Didžiosios šios karės laiku, 
kada Latvija rengėsi pakilti 
iš vergijos, Benediktas XV at
naujino Rygos vyskupijų ir 
vy.-kupu ten paskyrė kun. Ed
vardų grafų O'Rourke. Jis, tie
sa, nėra latvys. l>et larfviams 
labai prijaučiantis veikėjas. 
Rygoje jis l>aigė politechniką, 
paskui lnnsbruko universitete 
teologijos skyrių, paskui buvo 
profesorium Petrogrado klie
rikų seminarijoje. 
Vyskupas O'Rourke nėra vo-

kietys. Jo protėviai grafai O'
Rourke'ai septynioliktame 
šimtmetije. kada Anglija bai
siai spaudė airius, atkeliavo 
iš Airijos į Lietuva. Vyskupas 
Edvardas O'Rourke gimė sav0 

tėvų dvare Kauno gubernijoje. 
Jis gražiai kalba lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir 
lotyniškai. Jis jaučiasi lietu
viu, visiškai pritaria Lietuvos 
tautiniam kiiinmi ir politinei 
neprigulurybei. bet silpnai kal-
)xjo lietuviškai prieš karę. Ka
dangi jo motina bnvo sulenkė-

ar išnaudos, tai neaišku. Ar-'jusi Lietuvos ari>tokratė. vys-

griųva ir miiusterių kabinetas 
ant jos pastatytas. Kad palai
kius nuo išgrųvimo tų vienybę, 
ministeriai turi pataikauti su
sijungusioms partijoms, daž
nai su skriauda visuomeires. 
Tada koalicijiuis ministerių 
kabinetas yra silpnas, papras
tai trumpo gyvenimo ir visuo
menei mažai naudos tegali at
nešti. 

Lietuvoje-gi, kur visuomenė Į 
pasidalinusi i tiek partijų, pa
prastu laiku turėtų but koali
cijiuis ministerių kabinetas su 
visomis savo silpnybėmis. • 

Kas kita su Valstijos Tary
ba. Ji . nebūdama daugumos or
ganu, nepriguli ir nuo tos dau
gumos sUpmuuo. Toks valdžios 
sutvarkymas užtikrina valdžiai 
didesnį pastovumą, padaro jų 
netiek priguliningų nuo parti
jų spaudimo ir reikalavimų 
dažnai nesutinkančių su visuo
menės labu. 

Parlamentaris ministerių 
kabinetas būdamas trumpo gy
venimo negali vesti nuosaikiai 
ir sistematiškai politikos apro 
kuotos ilgesniam laikui. Jų 
veikimas yra tarsi sukapotas, 
jų politika yra lyg mozaika, 
sudėta iš atskilų, nesnsijungu-
sių dalių. Toki politika yra 
menkos vertės. 

Kas kita su Valstijos Tary
ba, (iriųvant kokios partijos 
vadovavimui. Valstijos Tary
ba negriųva, nes ji tos partijos 
nereprezentuoja. Ar ilgai kuris 
V. Tarybos sąnarys pasiliks 
Taryboje daugiausiai priguli 
nuo jo gabumų, o ne nuo jo 
partijos. Dėlto Y. Taryba yra 
daug jmstevesnė. dėlto jos po
litika yra sistematiškesnė ap : 

rokuota ilgesniam laikui ir vi
suomenei daug naudingesnė. 

Ar Valst. Taryba negali tap
ti tiraniška, kadangi ji neatsa
ko parlamentui ?Xežiurirrt Įtai, 
kad V. Taryba neturi tokios at
sakomybės parlamentui ir nuo] 
jo taip uenrigiili, kaip parla-

Įstatymus įvykdinti, ir šit de
mokratija pasmaugta, o visuo
menė nustebusi iš demokrati
jos atsidurtų tiranijoj. 

Delko demokratijoj negali
me priimti prezidento paskir
tojo kontrolierio.' Dėlto, kad 
prezidentas yra vykdančiosios 
valdžios galva. Vykdančioji 
valdžia šeimininkauja ir lei
džia valstijos pinigus. Jei pati 
valdžia pinigus leis ir pati sa
ve ar jos pastatytasis atstovas 
kontroliuos, aUku. kad toki 
kontrolė butų labai mažos ver
tės ir neduotų visuomenei gva-
rancijos, kad jos sudėtuosius 
piiūgus valdžia teisingai su
vartojo. Toki kontrolė buvo 
praktikuojama monarchijose. 
Kiekvienoje demokratijoj kon-' 
troliuoja Įeigas ir išlaidas ne 
ta valdžia, kuri išlaidas darė, 
liet tie, kurie 'pinigus sudėjo 
arba jų atstovai Dėlto kiek
vienas parlamentas sutveria 
ypatingų komisijų ir jai pave
da griežtai perkratyti visas 
vykdančiosios valdžios suskai
tąs. Ta kontfolė skaito* kiek
vienoje demokratijoj vienu iš 
svarbiausiu parlamento užda
viniu. Dėlto negali but nei kal
bos, kad ją pasisavintų vyk
dančioji valdžia. 

Delko dveji parlamento rū
mai? Parlamento užduotis yra 
suformuluoti ir išleisti tinka
mus visuomenės labui Įstaty
mus. Tas daug geriau pavyk
sta tuomet, kada įstatymų lei
dime veikia dveji parlamento 
mmai. o ne vieni. Tai parodė 
šimtmetinė praktika Anglijoj, 
Amerikoje. Šveicarijoj ir tt. 
Pagaliau*; Aprikos mgerių res
publika Liberia ir ta suprato 
reikaią savo parlamentų pada
linti į dviejus ru*ns.Dabar vi
sose demokratiškose šalyse 
dviejų runiu sa^eiuos parla
mento sutvarkyme skaitos visų 
pripažinta aksioma. 

Dviejiems rūmams esant, 
įstatymai daug geriau apsvar-

ryba, dėlto jie gali nuinaimi, 
kokie vyrai tiktų į taip svarbių 
vietą. Senato užduotis yra ne 
tiek liaudies norų išreik
šti, kiek jį apsvarstyti, 
kad to aoro išpildymas 
nekenktų pačiai visuo-
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ras Burba 1416 S. Prescort Avc. 
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mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -iua { 
valanda po pietų. Lietuviu s vėtai-1 

menei Dėlto jie yra remkami ii- j aėje, 9th ir So. Lincoln Str*. Wau-! 
gesaiam laikui ir yra dar la-įkegan Illinois, 
biau pageidaujama, kad i sena- j 
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mentaris kabinetas, vienok ji'stomi, daug-geriaū suformuluo-
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kupas yra šalininkas protingo 
ir teisingo Lietuvos sugyveni
mo su Lenkija. 

"Draugo" redakcija turi 
vyskupo O'Rourke 'o laiškų, 
kuriame jis rašo. kad Rygai 
ir visai' l^atvijai reikia latvio 
vyskupo, dėlto jisai kaipo ne-
latvys atsisakysiąs. 

Dabar p. Kalpokas praneša 
"Darbininkui." kad Rygos vy
skupu tapo paskirta* kun. An
tanas Springavyčius. Jis yra 
gimęs 1877 metais, baigęs klie
riką seminarijų ir katalikų A-
kademiją Petrograde £u teolo- Į 
gijos magistro laipsniu. Kimi-i 

jimo mokintoju* gimnazijoje 
ktm. A. Springavyčius 1906 
m. tapo Liksnos klebonu ant 
Dauguvos kranto, mylią kelio 
i vakarus nuo DaugpHės arba 
Dvijisko. 

Pažystanl latvas kunigus 
reikia pasidžiaugti, kad kun. 
Sprmgavyčius tapo vyskupu. 
Jis turi prityrimo, adminis
tracijos gabumų parodė ves
damas 14 tūkstančių žmonių 
parapija ir prižiūrėdamas 
naujos bažnyčios-statymų Li-
ksnoje. Jo budai yra darbštus 
ir ramus. Tokio ir reikia vys
kupui. 

tų patektų gabiausi, šviesiausi 
ir doriausi šalies piliečiai. 

Kam reikalinga valsčiams au į 
ionomija ? Valsčiaus autonomi
ja yra demokratijos esybė. į 
Čia, o nekur kitur demokrati
ja ir apsireiškia visoje savo 
skaistybėje. Oia liaudis ypatin
gu, apčiuopiamu būdu dalyvau
ja valdyme. Be valščiausNauto-
nomijoš demokratijos nėra, ne
bent ant poperos. Be valsčių 
savy valdos iš vienos pusės yra 
tik visagalė valdžia, o iš an
tros pusės yra atskiri l>ejiegiai 
pavaldiniai—vergai. 

1*'* * **i k * ' -

Delko piliečiai turi but pa-
galiaus verčiami dalyvauti rin
kimuose ir balsavimuose! • 

Kiekvienas pilnateisis pilie
tis neša savo atsakomybės da
lį už tai, a r geri bus išleisti 
įstatymai ar blogi, ar jie kels 
visuomenės gerovę,, ar jų ar
dys, ar jie stiprins tėvynę, ar 
jos pamatus griaus. Įstatymai 
bus tokie, kokie bus išrinkti į 
parlamentų atstovai ir kaip pa
ti visuomenė balsuos. 

Kadangi kiekvieno čiliečio, 
ypač demokratijoj, yra prie
dermė rupinties pakelti visuo
menės gerovę, ir kadangi ta ge
rovė labai daug priguli nuo 
tinkamų rinkimų ir balsavimų, 
dėlto kiekvienas pilnateisis pi
lietis turi ue vien teisę, bet ir 
priedermę balsuoti. 

To paties reikalauja ir jo pa
ties gerovė, Juk, jei bus blogai 
visuomenei, bus blogai ir pa
vieniui piliečiui. 

Rinkimai turi but taip 'Su
tvarkyti, kad išrinktieji repre
zentuotų Lietuvos visuomenę, o 
ne kokių jos dalį. Tuo tarpu il
gas demokratiškųjų šalių pri
tyrimas rodo. kad visuomenė 
vis labiau ir labiau apsileidžia 
ir šalinas nuo rinkimų bei bal
savimų. 

Tokie rinkimai ar balsavi
mai, kur nedalyvavo nei pusės 
to krašto rinkėjų, negali besi
vadinti demokratiškais. Išrink
tieji nereprezeutuoja visuome
nės, ir taip demokratija irsta 
pačiuose savo pamatuose. 

Demokratijos-gi pilietis turi 
ne vien teisę, bet ir priedermę 
elgties taip. kad jo šalyje de
mokratija neirtų, bet klestėtų. 

A. Maliauskis 
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m ITamtiarii U i • • Ofisas S148 So. Morgan Su J 
• _ ^ ^ " ~ " . _ S • Kertė S2-n> St . Cbkago. UI. • 

{ SPECIJALISTAS • 
MoteriSkų. Vyriškų, taipci chro-

• Vakarais, 812 W. 33 St • 
W—IT--TM,-V «**i n . «w B l i O F l S O VALANDOS: Nuo 10 ryto i 

g Tek Tardą 4CS1 • ' j iki S Po pietų, nuo 6 iki S va lan- ' 
i Ida vakare. 

j Neck-liomir nuo 3 iki 2 po piet. Telefonas Tards 6S" 

Besid. » M S a Asblaod Bhr. OUcaffo 
g . . . . . . . . -« 

DfL A. A. ROTH, j DB.J .SH«aMAN 
B a s a s rrdytojaa Ir 

S p e c i a l i s t a s MotartSką. Vjrtlku 
Tafka Ir v i sa chroniSkn Ugs 

S3»4 fle. HaJste i S t , Cbtctgo 
T e l c t o M i Daaver M M 

YJLLA1CDA&: 10—11 ryto a—B po 
pietą 7—S rak. ITodėUoaria to—18 A 

Gf^ytojaj ir Omvrzss 
Ofisas 4930 W. 13 8 t 

4* Coort 
Ue*. tam W. 49 

Telefonai Cicero tIBC 
Oflao Ciearo 4* 

KALBAME LSETUTUKAI i 
Dr. L L MAKARAS 

Lfe«rflt Orijlotm kr AMnąrgaa 
I I M Į M A«a, 

iTalefacas PalUMa M* tt Pil i • UM, 
Cblcard: 4£lft So. WooJ Kr. j 

T I M « B 

įjm m i i . « i -•'S 

Dr. P. P. ZAU.YS 
Lietuvis Dentistat 

„ 10*67 So. Mleh*xaa, ATenoe. 
^ mm,mmi. m. 
^ TAL4SB6S: i td i n k v e . 

ANT SUBATOS 
Geresni Čeverykai už Mažesnę Kainą 

PIRKITE UKITED SH0E BUDŲ 

UžUPK VIRŠUN 
ČEVERYKAI bEL VISOS ŠEIMYNOS 

Vis«i širdimi juu linkime 
metais. Buv^s kiek laiko tikė-l vi*oki« pa-iMkįn;o. 
p i jis tapo jjiveiitiata* 1901' 

Šaltis lini|)aiiias. 
Skopotaitę uždrk ant burnos 

ir nosios. kuotitef kosti K 
(ia»ul;>i. 

Sveiki žmoiK-s ncj«»n^vai pa
gauna šalti. 

MOTERŲ OXFORDS IR PUMPS 

pai^nt. X( 
žvilganti 

Rusvi aug 
šiais ir žemais 
apca<'M!>. ^.'X)! 

vv:les speciaiia 

S 

\ aikani' 

Itusrtos skuros, I l r m o ^ rų 
Mes padai didžio I M 11 
tikrai verti 
dabar 

N I T E D 8 H O 
MARKET CO. lot, 

6308 S. ASHLAND AVE. 
Aldara 

Nuo 10 išryto 
AtdAza 

Iki lOTakan J 
i 

file:///Vil-
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Penktadienis, bal. 30 1920 m. 
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KUN. DR, V. BARTUŠKOS RAPORTAS, 
Išduotas Amer. Lietuviu Ta
rybai, kuri ji 1917 pasiuntė ją 

atstovauti šveieų organi
zacijose. 

Anot jgaliojimo, kurj apturė
jau iš Amerikos Lietuviu Tary
bos, man, žemiau pasirašiu
siam, buvo Įsakyta stoti Į vi.>as 
lietuviu organizacijas, veikian
čias kaip politikos, taip ir lab
darybės tikslais. Taip aš ir pa
dariau. Nuvažiavęs Lausannon 
tad vasara radau ten veikian-

vcikuis Lietuviu Biuro darbus 
ealima pasiskaityti laikraš
čiuose. 

Veikimas Taryboje. 

Pamatai Šveicariškiai Tary
bai buvo padėti 1916, kuomef 
Amerikos Delegatai, Lietuvos. 
Rusijos ir Užsienio lietuviai 
buvo susirinkę Lausannoje tau
tų konferencijos metu. Toji Ta- J 
ryba, spalio mėnesyj, 1917 m.. J 
buvo užtvirtinta Lietuvos Ta
rybos ir jai duoti platus įgalio-

čias sekančias lietuvių organi- jimai varyti Lietuvos politiką 
zaeijas: Augščiausios Tarybos užsienyje. Lietuvos politikos 
Delegaciją, Lietuvių Informa- pamatas buvo išgauti Lietuvai 

rvilna nenriklausomvbe. &veica-
2 «. i ~ t 

rijos Taryba ištikimai stovėjo 
ant tos papėdės ir niekuom ne
nusidėjo nepriklausomos Lie 
tuvos idėjai. Tuom tikslu jinai 
nacarninn me.moriiala. kuri na. 
siuntė visų valstybių atsto
vams, karaliams ir preziden
tams. Tuom tikslu Taryba pro
testavo prieš vokiečių, rusų, 
lenkti ir Ententos pasikėsini
mus, priešingus Lietuvos vi
siškai nepriklausomybei. Pro
testai buvo spanzdinami oiici-
jose "Pro Lituania." Lietuvių 

<?ix>s 3iur a ir ^ašeljjiiiį "Li
tuania" Komitete. Likau vice
pirmininku Tarybos ir Biuro, o 
nariu ' ' Lituanijos.'' Išgavus 
lietuviams dieną nuo Šv. Tėvo, 
tfįnn suorganizuota ''Pildoma
sis Lietukų Komitetas, nuken
tėjusiems nuo karo šelpti." To 
naujo pašelpinio komiteto li
kau viee-pirmimnku. Pirmais 
mano Šveicuose buvimo mėne
siais, visą laiką pašvenčiau 
Biuro, Tarybos ir Pildomojo 
Komiteto darbams. Kadangi 
pradžioje kovo mėnesio lenkai 
ir vienas lietuvis Įskundė visus 
mūsų organizacijose veikian
čius asmenis Ententos Amba
sadoriams Berne vokiečių sim
patijose, tai ir man, Amerikos 
liet avių atstovui, nepavyko iš
važiuoti iš neutralės Sveicų 
žemės i kariaujančias valstijas 
su politikos ir labdarybės tik
slais. (Skundo kopiją turime 
mūsų žinyboje Šveicuose). Tos 
ant mūsų mestos dėmės nega
lėjome nuplaut net mūsų prie
šingu vokiečiams veikimu. Čia 
turiu pažymėti, kad Šveicuose 
veikusieji organizacijos nariai, 
Lietuvą vokiečiams valdant, 
karts nūo'karto"Būdavo priveja 
sti turėti su vokiečių Berne at
stovais kokių tokių mandagu
mo santikių, kaip ve, prašytis 
jųjų persiųsti pinigus, laiškus, 
viZuOii pasus važiuojam j^ieiu-
von, etc. Bet man ir dar vie
nam draugui nebuvo leista tu
rėti by kokių santikių su vokie
čiais. Aš tai sąžiningai išpii-
džiau ir laikiausi nuo jų atstu. 

Kuomet mūsų leidžiamuose 
komunikatuose laikraščiuose. 
"P ro Lituania.'' ' ' L u h u e n V 
ir kitose mūsų biuro išleistose 
knygose būdavo skaudžiai už
gauti vokiečiai ir jų nelemta 
Lietuvoje politika, .tai organi
zacija takto žvilgsniu visuomet 
mesdavo kaltę ant manęs, ku
rio, anok jų. nebuvo galima su
valdyti, kaipo Amerikos atsto
vo, šelpiančio minėtos lietuvių 

ui gašii/.ačijūs p in iga is , u 'ūua-
mas Lausanoje beveik vienas 
redagavau laikrašti "Pro Li- j tas, Lietuvos vardu padarytus, 
tuania.*' parašiau brošiūrą j užtvirtinti. Tokiu būdu buvo 
apie Suvalkų guberniją, apie 21 pasiųstas Uracho išrinkimo ak-

P-as Mikalauskas Su Savo Šeimyna. 
Vargonininkas Kleofas Mi

kalauskas ir jo šeimyna išva
žiuoja j Lietuvą. 

K. Mikalauskas, Šv. Antano 
vargonininkas, Cicero, 

BĮ., ištarnavęs čia septynis me
tus, dabar su šeimyna grįžta j 
tėvynę. 

Septynetą metų atgal, caro 
despoto laikais, susipainiojus 
K. Mikalausko gyvenimo aplin
kybėms, su širdgėla prisiėjo 
apleisti gimtasai kraštelis. Su
grįžti nebuvo vilties, nes caro 

Taryba Lausannoje nesutiko' dvigalvis aras išskėtęs aštrius 
su vokiečių siūlomuoju projek 
tu sudaryti iš lietuvių taip va
dinamą "Vertrauen Rat ' t 'a ." 
Tai pavyko pasiuntus Lietu
von tris delegatus sutverti da
bartinę Lietuvos Tarybą, kun 
nuo pat pradžių stojo kovon su 
okupacijine vokiečių valdžia, 
kuriai iki karo pabaigai vokie
čiai nevelino beveik nieko veik
ti, nedavė pinigų, ir trukdė jos 
pasirįžimą imti j savo rankas 
valdžią. Dabartinė Lietuvos 
Taryba, todėl, nebuvo ir rfėra 
vokiečių padaras, bet tikra, iki 
Steigiant. Seimui, Rietuvių 
atstovybė. Šveicariško Taryba, 
ir aš jos vice-pirmininkas, ne
išėjo iš savo kompetencijos ri
bų ir Lietuvai valdovų nerinko. 
Kas teisybė, jinai buvo asme
niškai pasipažinus su Ispanijos 
In fantu, bet niekuom nesianga-
žavo. Prie Urach'o išrinkimo 
jinai niekuom neprisidėjo. 
Uracb'ą išrinko Lietuvos Ta
ryba 16 balsais prieš keturis, 
toje valandoje, kuomet Lietu
vai gręsė pavojus iš vokiečių 
pusės būti prikergtai prie prū
sų bei prie saksų. Uracho iš
rinkimas, tai Lietuvos nepri
klausomybės gelbėjimas, bet 
ne jos pardavimas. Vokiečiams 
Uracho išrinkimas baisiai ne
patiko, ir tuomet kilo jų spau
doje dideliausias trukšmas. 
Esant Lietuvos Tarybai provi-
sore Lietuvos valdžia, Šveica-

nagus—laukė j o . . . 
Dabar.. .dabar grįžta į lais

vą, nepriklausomą Lietuvą. 
Girdi matušė ir tėvelis apie su
grįžimą sūnelio, tiek metų lau
kiamo. Trūksta žodžiu išreiški, I 

mui tos laimingos valandos, 
kada vėl visi dalinsis vargais 
ir palaima po savo gimtiniu 
stogu. 

Grįžta tėvynėn, bet jau ne 
vienas, o su žmona ir dar par
veža Lietuvai dovanų jauną po
relę: sūneli Česlovą ir dukrelę 
Augeniją. 

Apie varg. K. Mikalausko 
darbuotę lai sprendžia patys 
ciceriečiai. Pagerbimui jo iš
leistuvių rengiama viešas va
karas su išleidimu naujos sraui-
kos, kuris bus^šiandie, balan
džio 30 d., Šv. Antano parapi
jos svetainėje.^ 

Laimingos kelionės prakil
niai šeimynai. 

Draugužis. 

*fi rmours 
TRADE MARK 

Oleomargarine 
K IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 

vartojančių ĮBSKSf Oleomargarine del stalo 
ir kepimo — užtat, kad jos supranta jo geru
mą. The Armour Ovai Label ant pakelio reiš-
k'a, kad geresnio negalima išdirbti. Rūšis ir e-

ronnmna rpknrp.enriiioia ^3 = 
• 

musų sostinėje Vilniuje. Tenai į metus. Tų mūsų darbų vaisiai j 
pirmutinė demaskavo Prelotą \ buvo tie, kad parašyta keli de- J 
Michalkevičių Ryme, ir norsj^ėtkai tūkstančių laiškų, at-
Rymas nenorėjo karo metu at- j spauzdinta apie Lietuvos var-
mainų Lietuvoje daryti, bet | gus penkiomis Raibomis bro-
galutinai sutiko su musų nusi-fšiura ir jinai tūkstančiais eg-
statymu ir paskyrė kun. Dr. 
Matulaitį Vilniaus vyskupu. 
Šveicariško Taryba rūpinosi 
Vilniaus universitatės išsravi-

zempliorių pasiųsta propagan
dai. Per Pild. Lietuviu Komitė-
tą supažindinta katalikiškasai 
pasaulis su Lietuva, jos var

mu, be! vokiečiai, turėdami sa- ^ i s i r P " * " * * 0 " " * Moralė 
^ , «. , , . , , . . lietuvių dienos nauda buvo be-
vo pienus, trukdė darbą ir io< , • , . , , . x . v „ ., 

. j galo didele. Nemaža pagelbėta 
*" i Lietuvai ir medeginiai. -Nors 

Per visą mano atstovavimo i d a r t o j d i e n o j l i n k t a guma 
laiką, man prisiėjo daug kartų' n p v ; s a i paaiškėjo, bet jau šiam 

įisKes iaiyooš pfiedt'ivšiė bu

mai :>u tavo 
pat laikraM-in1 

lai tilpdav-', ii 
(Iii;!i vėliau 
* p 

/ 

^ 

Amerikos lietuvius, 31 apie tas Ki,tautos valstybių atsto-
Lietuvos spaadą ir draugijas. įvaras, lyginai kaipo buvo siun 
Taip-gi man buvo pavesta po-jčiama žinia apie Lietuvos Ta-
iemiškoji dalis darbo, su prie-jrybos sudarymą, vokiečių Lie-
šingais Lietuvos labui straip- j tuvoje žiaurumų gvildenimas 
sniais, tankiai pasirodydavu- į tos pat Tarybos mums prisių-
siais lenkų, pranenzų. vokiečių jstns. lenku neteisingų preten-
laikraš<'iuose. Tie visi atsaky-Įsijų kasliuk Lietuvos išrodinė-

uun'Mami tiems jinias. nuo Rusijos atsiskyri-
;s. kur tie šmeiž- \ mas ir tiems panašus aktai. Aš, 
būdavo ntspauz- kaipo Amerikos lietuvių dele-
iuusų ofieijose -gatas. jausdamas savo Lietu-

ro į,iiuania.' Ypatingą kovą Įvos sūnum, žinomas daiktas. 
reikėjo ve,-1 i >u |>mt". Rrueknc- i negalėjau protestuoti prieš Jo
riu Berlyno ir admirolu Bicu- galės Lietuvos valdžios žing-
dimor Paryži.ije. kuriuodu bu-|snius, ir iki galui man o atsto
vo tyčia lenkų pasamdytu, kad ravimo tą toną ištikimai išiai-
teršti lietuvių vardą: pirmas kiau. šveicariško Taryba nėra ;kados dokumentaliai prirodyti. 
eentralėse valstijose, o antras , nieku<'m nusidėjusi Lietuvos! Kadangi mano Įgaliojimai 
pas ententą. Biuras leisdavo ; Tarybai ir ją visuomet gynė į siekė ir labdarybės, tai Lc.u-
po 3—4 komunikatus savaitėj prieš vokiečių ir Ententos pa-' sannojo įstojau i komi totą ne-
keturiomis ka'bomis apie Lie-.sikesinimus. Tą galima doku-laisviams v>!nti "Lituania," ir 
tuvą. Visos iškarpas apie Lie- mentaliai prirodyti. Gindama j išvažiavus kitiems Tildomojo 
tuvq, kurios siekia šimtus tuk- Lietuvos nepriklausomybės: Komiteto nariams, sykiu su 
stanejų, yra sutvarkytos pagal šveicariško Taryba palaikė; Daumantu dirhr.va to? organi-
para^rafų. Galutinai apie nu- lietuvio vyskupo kandidatūra j zacijos darbus p r ištisus ]9\ 7 

sueiti į pažintis su Ententos 
ambasadoriais Berne ir su 
ypatingais anų šalių pasiunti
niais Šveicarijon. Prieš juos vi
sus gyniau lietuvius nuo lenkų, 
rusų ir vokiečių, ir net išsidir
bau sau jųjų akyse radikalaus 
lietuvio vardą, nedarančio su 
niekuom kompromisų. Tiems 
visiems . mano pažįstamiems 
prie progos suteikdavau apie 
Lietuvą literatūros ir doku
mentų apie lietuvių pastangas, 
norus ir reikalavimus. Per juos 
man pavykdavo pasiųsti res-
pektyvėms jų valdžioms visa 
t a i , N » » gaiėjO a t k r e i p t i jų &Ai? 
į musų nelaimingą tėvynę, nar
dančią po vokiečių jungu. Kas 
teisybė, aš maža turėjau susi

nėsimų su mane pasiuntusią 
Šveicarijon Amerikos Lietuvių 
Taryba, bet tame nėra mano 
kaltė. Mano visus raštus kon
fiskuodavo Ententos cenzūra. 
Mano darbą Lietuvių Tarybo
je dirbau kaip geriausiai iš
maniau. Paskelbtą Lietuvos ne
priklausomybę Lausannoje, ku
rią skaičiau pirmutinis išLietu 
vių Tautų Konferencijoje 1916 
m., ištikimai gyniau prieš visus 
jos priešus iki galui ir galiu 
šiandie drąsiai sakyti, kad man 
prikaišiojimas Lietuvos parda
vimo vokiečiams yra nedorų 
žmonių veidmainingas prasi
manymas, kuri jie negalės nie-' 

die musų žinyboje yra per 1*4 

-

! 

ARMOUR^COMPANY 
C H I C A G O 

r 

Vaizbažcnklis kuris 
i-ima abejojimą 
iš pirkimo. 

Tavo krautu\Tjnnkas 

pristatys tau. 

Pirk šiandien. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Lietuvių Tautos Pradžia. 

Klausimas. Iš ko lietuviai 
pareina? Iš ko jie prasidėjo ir 
nuo kokio laiko? 

Benediktas Labuckas: 

Atsakymas. Kaip visi žmo-
milijono frankų. Kas to komi- j nės, taip i r Lietuviai yra kilę, 
teto nuveiktais darbais rūpina-j pirmiausiai, iš Adomo ir Jie-
si, lai paskaito laikraščiuose vos. Nėra žinios kaip senas tas 
atskaitą, paskutinėmis dieno- j laikas. Nojaus laikais tvanas 
mis tilpusią. Į išnaikino visus žmones. Iš tos 

Nežinodamas ir po šios die- nelaimės išliko tik Nojus, jo 

JOSEPH C W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

M BO. LA PAULE STRE.ET 
Gyvenimo TeL Humboldt 97 

Takam:? 1911 W. Sl-nd 8tzMt I 
Tel. Rockirell l»»s 

' CHICAOO, ILL. 
y . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . į 

FARMOS - ŪKĖS. 

IŠNAIKINA 

nos kokių priežasčių dėlei ma
ne atšaukė Amerikos Lietuvių 
Taryba pradžioje 1918 metų. aš 
pasilikau darbuotis visose virš-
minėtose organizacijose. Nega
lėdamas grįžti Amerikon pa
baigoje 1918 metų, nuvažiavau 
Lietuvon ir iš ten atvykau Mt. 
Carmelin, savo buvusion para-

i p'-^on. 
Teikdamas šias nors trum

pas mano veiKimo Šveicuose 
A. L; Tarybai žinias, esu pasi
rengęs duoti plaiesnių paaiški
nimų ypatingais klausimais. 

Buvęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir jos pasiuntinys Eu
ropon, 

(pasirašo) 
Kun. Dr. V. Bartuška. 

Užkrečiamos Ligos. 
Buvybę užkrečiamų ligų ra

portuokite sveikatos o**: 'oriui. 
Greitas suradimas epidemi

jos gelbės kovą prieš ją. 
Platinimas epidemijų nerei

kalinga. 
Nesunku surasti ligų prieža 

stį. 
Visuomet galime panaikinti 

platinimą ligų. 
Atsargiai gydykit ligonius. 
Po epidemijų difterijos, 

skarlatinos ir tt. dezinfektoji-
mas kambarių yra būtinai rei
kalingas. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str.. New York, 

pati ir trys sunųs su marčio
mis. Yra labai tvirtų ženklų, 
rodančių, kad Lietuviai yra iš 
antrojo sūnaus, būtent Jafet'o 
giminės. Nėra nei mažiausios 
žinios, kaip Lietuviai atkelia
vo j Nemuno apielinkę pas 
Baltąją jurą. D-ras Jonas Ba-
sanavyčius spėja, kad jie ke-

! liavo ner Mažaia Azija, kad 
ilgokai gyvenę Trakuose, kur; 
dabar gyvena bulgarai pas 
Dunojaus upę apie Balkanų 
kalnus. 

Pirm aštuoniolikos šimtų 
metų Romos raštininkas Taci
tus rašė, kad ant Baltosios Ju
ros krantų gyvenę Aisčiai (lo
tyniškai Aestis). Sp>jama, kad 
jie buvo Lietuviai. 

Tikrosios žinios apie Lietu
vius. Latvius ik Prusus prasi-1 
deda apie vidurį dvyliktojo; 
šimtmečio po Kristui. 

Apie Lietuvos praeitį ge-' 
riausia yra skaityti knygoje: 
''Lietuvos Istorija." Parašė 
Antanas Alekna. Praplatintoji 
laida. Kaune 1919 m. Šv. Ka-j 
zimiero Draugijos 2o2-as lei-1 
dinys pusi. 263+VI ir keturi 
spalvuoti /omlapiai. 

J. O. Roach—Kat Klijus išnaikina 
Ziurkea, Peles, Tarakonus. Vande
ninius vabalus. . . 
T O BOK—Roach Powdens įSna.- ,1 

kiną" Tarakonus, Vandeninus \ a - i 
bfllus. Blakes ir kitus vaT>ale..r/ 
Vartojamas nekuriuose <*yriUo*» 

g v . Valdiios. Santros. Svarus. %a/ 
lojimui. Per « " « « « i n l ? m » 

i-srtojamas. 
85c. Visose Vai s i in j -

eio«e. 
įOSOi OfTTZ INCORFORATK) 

•rSU, U L Utr • !*w i ori 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 

j ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukU siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fittTic 
ir kitokio styliatis $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15. 17.50. 
$20, $22.50, $25. Ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augs-
čiau. Vyru kelines $4. ir augdčiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Speoijalis nuošimtis 1% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ke-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Jau didžiumas net nustojo vilties 
I kad nebus atpigintas pragyvenimas 
f ir beveik tiesa, nes net pati vyriau

sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka galima daryti kad 
to išvengus yra Uaug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mušu turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 

j ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 

j vieta nes r<"kia farma taip rinktis 
Į patinkama kaip kad vaikinas reng-
j damasis vesti o renkasi mergina jei-
Į gu tamsta nusipirksi kur farma o 
j potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
! lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
j bloga pačia taigi mes patarsim kur 
i galima surasti linksma vieta ugi Mi-
l n K i < f « » * < r l i « * * » » • ! » • . . ! . . - ; » i l . . . *•* *>mf% *V%A« 
• » i i i s i i m i . , \ > <• t i •• u i k i u i u i k i i » . *» »- w ••-•. .-• 

Į čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi-

l liriksmininris mušu kolonijoj jau y-
' r*, ir gana turtingu lietuvių ūkinin

kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens iūtam riet svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai } pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
nafi-piriauiame kad ko daueiausia do
rų ir darbSčių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių O 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Sv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri juras patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

PDHGU NEPASTOVUMAS. 

Klausimas. Sekant laikraš
čiuose pinigu kursą pasirodo, 
kad jis kasdien mainosi pul-

(Pabaiga ant 4 pusk). 
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BLOGO SKAITYMO AL' VftMi 

Tikraa nuotikia. 

Švento Vincento a Paulo Parapijoje 
Springfield. 111.. Yra Duodama 

Jaunas vaikinas vardu Pranas X. buvo tikintis katalikas ir 
gražiai apsieidavo. Atvažiavus iš Lietuvos į Philadelphią, jisff 
apsigyveno prie So. Front st. Taupindamas pinigus jis pado- £ 
riai susidėjo arti 2000 dolierių. = 

Tą pajutę pasaulio lygintojai susitarė jį sulyginti su g i r - j i 
tuokliais plikšais. Pradžioje jie jam kalbėjo, kad pasaulio tvar- [į 
ka esant negera. Jam nelabai tikint jie nuolat atkartodavo, 
kad skaitytų tuos laikraščius, kuriuos tie nenaudėliai vadino 
"darbininkiškais." Jiems nernpėjo Pranui gyvenimą page
rinti, bet rūpėjo, kam jis turi daugiau pinigų už juos. 

Ant bedieviškos meškerės jie užmovė darbininkiška slie
ką. Darbininkui su sodjalizmu taip gera. kaip sliekui būti už
mautam ant meškerės. Bet Pranas X. to nesuprato. Pradžio
je socijalistu laikraščiuose jis«lar žiūrėdavo kas rašoma apie 
darbininkus. 1x4 nepraleizdavo neskaitęs nei pliauškymu prieš 
kunigus ir tikėjimą. 

Trumpu laiku namiškiai pastebėjo, kad Pranas parėjęs iš 
darbo ima nešvariai pliaukšti. Tai buvo pirmieji ženklai, kad so
cijalistu apšvieta prigijo jame. Veikiai Pranas jau. nebeskai 
tydavo socijalistu laikraščiuose kas yra apie darbiniidcus, tik 
šnekėdavo, kad nesą Dievo.- Šeimininkas bandė vaikinui pa
tarti, kad saugot.ysi nelemtu draugu ir liautųsi skaitęs šlam
štus. Pranas pasirodė atkaklus. J is sakėsi daugiau išmanąs 
už tuos, kurie nebuvo blogesni už jį. 

Baimė buvo, kad naujasis socijalistu mokinys neužkrėstu 
šeimininko vaikus. Tą pamaięs Karpus ir negalėdamas Pra 
no peršnekėti, pasakė jam pasiieškoti kitur vietos. Pranas iš
sikraustė. 

Bekraustydamas daiktus Pranas rado savo skrynioje mal
dą knygą, šventą žvakę ir rąžančiu. Išmėtęs tuos daiktus su 
panieka ant žemės, jis karčiai nusijuokė ir savo motiną pava 
dino tamsuole. Motiną pažeminęs, save paaugštinęs Pranas 
išėjo laimės ieškoti ir apsigyveno pas pasaulio lygintojus. 

įnamiui išėjus, šeimininkas pakėlė nuo žemės numestąjį 

r MISIJA į 
kuria, veda Tėvas F. B. Serafinas, M. Į. O. Misija tęsis 5 
nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir iš apie- f 

E linkės Lietuviai pasinaudokite šia progas. § 
= Klebonas Kun. I. Kershevich. I 
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knygą. Ji, tarsi, jam prakalbėjo: " T u nepaniekyk manęs: dar 
aš galiu būti naudinga." t 

Persikraustęs pas socijalistus Pranas veikiai prisirašė 
prie jų kuopos. Trumpai po to posėdyje jis patyrė, kad kuo
pai trūksta pinigų labai svarbiems reikalams. Turėdamas 
kur-gi nepaskolinsi "darbininkų apgynėjams." Xe visus nei 
reikėjo paskolinti, tiktai šešiolika šimtų. Keturi šimtai dar 
liko Pranui. 

Pasirodęs tokis geras viešiems reikalams, Pranas gavo nuo
širdžių prietelių. Bet tie, betarnaudami "darbininkams," bu
vo '"pašventę" visą savo turtų. Ir jie prašė Prano paskolinti. 
Naujasis socijalistas skolino. Jam beliko vienui vienas šimte
lis. .̂__ 

Pats Pranas jau nebebuvo taip taupus kaip pirma kol ka
talikiškose tamsybėse gyveno. Paskutinis jo šimtelis nebesi-
daugino. Laimingas laisvės gyvenimas mat brangiai atsieina. 

Pritrukęs pinigų Pranas paprašė gerojo draugo, kad ati
duotų skolą. Draugas supyko. Skolos neatidavė ir dar ėmė 
Praną pašiepti. Veikiai Pranas pajuto, kad ir kiti jo kalti
ninkai yra toki pat. 

| Dievą jis nebetikėjo. Pinigo nebeteko. Tai kam-gi gy
venti? Užbėgo Pranas ant antrų lubų ir šoko žemyn per lan
gą. Kriste nukrito, )>et neužsimušė nei nesusižeidė. Pakilęs vėl 
užbėgo augštyn ir nebešoko, tik galva žemyn pasileido kristi. 
Xukrito, susimušė galvą ir kruvinas gulėjo ant žemės. 

Policijos vežimas paėmė nabagą ir nuvežė į ligonbutį. So
cialistai džiaugdamiesi šnekėjo: "Vienas durnius mažiau. 
Dabar jam nereiks mus kvaršinti už pinigus." 

TeČiaus nelaimingasis po keblų dienų ligonbutyje atsiga
vo, tik nežinojo kur nei kaip esąs. Patyrė tą istoriją šeiminin
kas iš South Front st. ir nuėjo i ligonbutį. Pranas pamatęs 
''tamsuoli kataliką" labai nudžiugo. Apsakė savo gyvenimą 
tarp socijalistu, išdėjo savo nelaimę ir klausė, kų daryti. 

"Kaip norėčiau, kad kunigas ateitų," pridėjo Pranas. Bet 
tuo jo kalba susimaišė. Xebvilties apimtas jis ėmė kartoti kaip 
jis knnigus keikė, kaip jis sakė, kad juos reikia iškarti, bažny
čias išdeginti ar sugriauti. Nusiminęs šeimininkas ėmė ramin
ti. Švelnus užuojautos žodžiai prablaivė ligoni. J is įgijo vil
ties. Šeimininkas įtikrino, kad kunigas ateis ir nieko neišme-
tinės. Pranas ir pats atsiminė katalikų mokslą apie atgailą. 
Ašaros kaip žirniai ėmė ristis jam per veidą. Jos nurito neb-
vilties akmenį nuo Prano širdies. Jaunikaitis nurimo. 

Šeimininkas iš ligonbučio nuėjo tiesiog pas kunigą į šv. 
Kazimiero parapijų ir apsakė viską. • Kunigas tuo bėgo i li
gonbutį. 

Kunigo regėsio Pranas neatkėlė. "Kaip jis gal man do
vanoti, kad aš ant jo tiek niekų šnekėjau?" mintijo ligonis. 
Jis apsivožė kniūpsčias, įsmeigė veidą į pagalvę ir nesidavė 
įkalbinti. Kunigas kalba meilingai su užuojauta, ligonis neat
sako. Gražiausi žodžiai, aiškiausi pavyzdžiai... viskas lyg į 
akmenį. 

Ir kunigui nervai pailso nuo įtempimo. Ligonio gyvybė 
pavojuje, o čia prakeikta nobviltis. Mirtis ir pragaras taip ar
ti, kad net baugu darosi. Kunigas sėdėjo pas lovą ir laukė 
taip ilgai, kaip ilgai galima sėdėti ligonbutyje. Po ilgų tylėji
mų keliais atvejais bandė prašnekinti ligonį, bet veltui. Galu
tinai kunigai išėjo iš ligonbučio nieko nepelnęs. 

Inėjęs į savo kambarį kunigas puolė ant kelių ties kryžium 
ir karštai meldėsi. Niekad aiškiau jis nesijauzdavo esąs l>ejie-
gis prie žmohių širdies, kaip dabar. Niekad stipriau nesupras
davo, kad nusidėjėlių atvirtinias nepriklauso nei nuo kunigo 
mokslo, nei nuo iškalbos, tik nuo Dievo malonės. 

Perėjo kelios dienos, kol kunigas nurimo ĮH> šito atsitiki
mo. Nurimęs kunigas vėl nuėjo i ligonbutį Prano atlankyti ir 
vėl rado juodą pragarinę įiebviltį. Ligonio sveikata išrodė 
blogesnė. Grįžo kunigas namo ir antru kartu nieko gero nepa
daręs. Hugrižęs vėl meldėja. 

Praslinko gana daug laiko nuo savažudystė.- dienos. Žaiz
dos ėjo kas kart geryn. Pirmasis IVano šeimininkas vėl nuėjr 
jo aplankyti ir paklausė: "Ar buvo kunigas!'' 

'•RiĮV<v" atsakė Pranas. *'Ma<"iau jesscįįą. ju ~ražų vei
dą, girdėjau kaip man kalbėjo apie Jėzaus kančių, bandė prie 
manęs prisiglausti, liet aš negalėjau žodžio jįtarti. Kaip tarsi, 
kad aš esu sakęs, buk reikią kunigus iškarti? Kaip aš jam tą 
pasakysiu Į aki;-?" Tą ištaręs ligonis užskfcii.m'- veidą ir ėmė 
verkti. 

Jo lankytojas, p. Karpus, ėmė šnekėti. '* Brolau, tu kly
sti. Kaip tu galėjei kunigo suknių matyti, kad jis be suknios 
atvažiavo pas tave. Jis išvažiavo pas tave, kaip tik aš jam 
pasakiau. Jis nesivitko suknios, o išėjo iš namu drauge su ma
nim taij) kaip stovėjo." 

"Nežinau," atsakė ligonis, "kas su manim yra. Tik žinau, 
kad kunigas negali eiti pas mane. Xegali, negali! Velnio 
kųsnis aš; kam aš žadėjau kunigus iškarti." Tą ištaręs ligo
nis vėl užsidengė veidą rankomis ir vėl ėmė verkti. 

"Nebūk mažas, Pranciškau," tarė p. Karpus. "Kunigo 
dar nepakorei. Jei vieną būtum pakoręs, tai kitas tau duotų 
išrišimą. Ką kvailai šnekėjai, tai ne tu pirmutinis, ne tu nei 
paskutinis. Kunigams ta ne naujiena. Pats Kristus meldėsi 
už tuos, kurie Jį kalė prie kryžiaus; meldžiasi ir kunigai už sa
vo priešų. Jei netiki, išbandyk." Į t 

1' Tamista! Išimk mane iš ligonlmeio, išgelbėk iš nelaimės, 
priimk į savo namus, pakviesk kunigą!" 

Karpus yra geras žmogus. Jis pasižadėjo atsiimti jauną 
vyrą į savo namus. Pirma jis nuėjo pas tuos socijalistus, kur 
Pranas buvo paskiausiai gyvenęs, turtą ir sveikatą praradęs. 
Jie pasirodė toki geri darbininkų prieteliai, kad nenorėjo ati
duoti Prano drabužių. Karpus parsivežė jaunikaitį iš ligon
bučio ir davė žinią kunigui, kad ligonis jau jo namieje. 

Kunigas veikiai atvyko. Ligonis gražiai atliko išpažintį 
ir priėmė Švenčiausią Sakramentą. Linksmas ir šviesus buvo 
kunigo veidas išeinant iš ligonio kambario. Pranas tuom tar
pu karštai meldėsi. Jo akyse buvo ašarų, liet tos jau buvo 
linksimos, džiaugsmo ir ramybės ašaros. Pranas jau vėl jautės 
žmogum. 

Kunigui išėjus Karpus padavė Pranui jo maldaknygę, ro-
-žančių ir švęstąją žvakę, tuos visus daiktus^ kuriuos Pranas 
buvo išmetęs iš savo skrynios ir pavadinės prietarais. Kaip 
džiaugsmingai jis juos priėmė ir kaip meiKngai su pagarba 
pabučiavo! 

Šeimininkė to nematė. Vyra-, jai pasakė atidavęs tuos 
daiktus ligoniui. Ji tarė: "Negera padarei; jis silpnas, pama
tęs tuos daiktus gal tūžmą gauti ir susimaišys jam protas." 

Ligonis išgirdo tuos žodžius ir tarė: 
"Dabar mano protas jau nesusimaišys. ti&atsitaisys. -Su

mišęs buvo mano protas, kad aš prie socijalistu pristojau." 
Namiškiai susirinko ligonio kambaryje. Bet Pranas juos 

paprašė, kati paliktų jį vieną pasimelsti. Dvi valandas jis mel
dėsi. Po to .pažiūrėję namiškiai rado jį beklupant ant grindų. 

Pranas dabar išgijęs. Dviejų tūkstančių dolierių jis nebe
turi, bet žino, kad ne socijalistai yra darhininkij prieteliai, ir 
kad nereik skaityti socijalistiškų laikraščiu. Brangiai vaikinui 
ta žinia atsiėjo. Kad nors kiti pasinaudotu jo prityrimu. 

Vystanti Šakelė. 

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI) n i S a i ? - Kokiomis sąlygomis jie 
j maino vienos šalies pinigus j 

(Pabaiga nuo 3 pusi.). 

damas ir kildamas. Kodei iaip 
yra? Kas turi teisę jų kainą 
dauginti ar mažinti? 

Žingeidus. 

kitos, tokių prisilaiko visi ban 
kai. Ta '̂ ir vadinas 
kursas. 

pinigų, 

Baltimore, Md., bal. 28. — 
Xet septyni ginkluoti plėšikai 

Atsakymas. Auksinių pinigų į inėjo First National bankon. 
kainos beveik visada yra pas- j Sandy • Springs, nužudė ban-
tovios. Mainosi.tik poperinių 
pinigų vertė. Poperinis pini
gas yra tfcrsi paskolos ženk
las. Jeigu kokia nors šalis tu
rėdama šimtą milijonų dolie
rių vertės aukso, išleidžia po
perinių pinigų 110 milijonų 
vertės, tai jos poperinis dolie-
ris pasidaro tiktai 90 centų 
vertės. Jei ji paskui tą 10 mi
lijonų perviršį išperka, tai jos 
dalieris vėl gauna pilną savo 
vertę. Kartais poperinis pini
gas brangsta ir atpinga del 
kitokių priežasčių padauginan
čių arba pamažinančių viešpa
tijos turtą. Taip Vokietijos 
poperiniai pinigai smarkiai nu 
smuko dėlto, kad ji pralaimė
jo karę ir gavo mokėti per
galėtojams didelius atiysrini-
mus. Kiekvienos šalies didieji 
piniguočiai turi savo susirin
kimų vietą ir tenai mainosi pi-

kos direktorių, kitus darbinin
kus uždarė geležinėn apsaugos 
kelnorėn, paėmė $4,500 ir pa
bėgo automobiliu. 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA. 

Atvažiuok-į Vilas Oounty, 
AVisconsin. ir nusipirk ukę ant 
lengvų išmokesčių: klimatas 
ideališkas, keliai geri. turgų 
užtektinai: Ežerai. Upės, Šal
tiniai, Uera žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše-

I lių bulvių pradedant su mažų 
j kapitalų. Didžiausia Lietuvių 
j Kolonija Amerike. Del pilnes-
jnių informacijų ir aplaikymo 
įkninjrutes dykai adresuokite: 

SANBORK & COMPANY, 
Savininkai 

53 Sanbora Building 
EagTe River. Wisc. 

"t/Otry Kcture 
TeUsa 

Ar Pavasaris Randa Tave 
? Nusilpusiu? 

AR jauties nusilpęs, pavargęs; ir nenorias dirbti? Ar nuolatai skauda tau strėnas, 
galva ir duriančius skaudėjimus strenuose? Ar pavasarije jautiesi senesniu ne

gu esi? Infiuenza ir gripas paliko tukstan čius žmonių be sveikatos ir su silpnais ink
stais Atėjus pavasaruij tas ir vėl atsinauji na ir dar sunkiau pasidaro. Nelauk ilgai 
nes inkstu ligos labai retai išgydomos. At gauk savo sveikata ' r laikyk ja. Del grei
tos pagelbos reikia gauti užtektinai pašils io, miego ir pasimankštinimo. pradedant 
vartoti DOANS KIDNEY PILLS. Doan's pagelbėjo tūkstančiui pagelbės ir tau. Pa
siklausk savo kaimyno! 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
BIVO PAVARGUS IR 

SERG.VVTI. 

Mrs. F. HoU. i i S Oak St., 
Saginaw, Micfa., Sako: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą sjrė 
nose, visuomet jaučiaus? nusil
pusi. Pradėjus skaitvti apie 
Doan's Kidney Pilis nutariau 
pamėginti jas ir šiandie džiau
giuosi, kad guliu tvirtai saky
ti, kad jos man pagelbėjo. 

DOAN'S PAGELBĖJO. 

Krank J. Pliaka, savininkas 
kalvės Midland, Tex„ sako: 
*'Mano strėnos visuomet buvo 
skaudomos, aS jaučiausi nusil
pęs ir negalintis dirbti. Mano 
inkstai dirbo nereguliariai. Pir
miausia aS pradėjau vartoti 
Doans Kidney Pilis tai Kuboj. ' 
būdamas kareiviu jos pagelbė
jo man Ir dabar kuomet ttk 
nesijaučiu gerai tuojau prade
du jas vartoti o rezultatai už
tikrinti. Taippat vartojau jas 
būdamas Philipinuose sargantu 
kareivijoj." 

STRĖNOS SKAUDAMOS. 

' Mrs. John Plutka, Long 
Praine. Minn., sako: "Mano 
sirenos buvo baisiai akaudaraoš, 
būdavo kad pasilenkdavau tai 
negalėdavau atsitiesti. Galva 
mano visuomet buvo skaudama 
reisus sapnai mane kankinda
vo, atsibudus badavo negalė
davau nei kvėpuoti, bet nuo to 
laiko kuomet pradėjau vartoti 
Doans Kidney Pilis jaučiuosi 
sveilia ir patariu visiems kurie 
kenčia nuo strenu skaudėjimo 
jas pamėginti, nes jos greita 
pagelba suteikia." 

DOANS TITU DIDELE VERTE. 

\Vni. Roesky, savininkas feveryku krautuves, 37 
Bridge Str., Tunkahannock. Penna. sako: "Aš kentė
jau per nekuri laika nuo strenu skaudėjimo. Aš tik
rai jaučiausi kaip surakintas negalėjau dirbti šlaunis 
mano buvo sustyrusios ir inkstai neortrbdavo gerai. 
Pamėginės Doans Kidney Pilis jaučiausi sveikas. ' 

Ponas Roesky ta statementa davė Lapkričio 30. 
1909 o Vasario 26. 191S jis sako: "Aš n e t u r ė j ę nuo 
to laiko progos vartoti Doans Kidney užtat kad tas 
skaudėjimas daugiau nesugrįžo." 

N; Jbl vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigra jis neturi kliav-

lapio Taizbaženkli sa parašu—"James 
Doan." 

DOAN'S 
Kid ney Pilis 

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-MiUburn Co.. Buttalo, N. Y., Mfrs. 
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PRANEŠIMAS. 
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje 
"Amerikos Kataliku Vyskupu 
Ganytojiško laiško ištraukas.'" 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose kataliku bažnyčiose. 

J A U I š t J O 

5 

"MEILfS" 
3 čias NUM. 

K a s t r o k š t a nici!rs. H UttfaMCO ir ifcatt "Mei lę ." 
\U.:<" • : . , ' r ; ! : ; , , ; > . M S tr ;va inaus :os " . p ; ;? ' . ; - . 

I K! \ t M i K A T A METAMs TIK SU.no. 
"Mei l ė" meiliai t rauki . ! rįi » prfe p•••.>. 
'.' - • :.r :• K ; . r r -k ' * . . ::.s r - ...s V-. r-'t:.:!: uvv, 
" Mct!..< ;•! -iLVii !:'«•:!• K,ik:<.vn<., i:ev.i\;-. r.-.::. :;<>sf 

uiek. Spausdinsime 
pusėtinas skaitLus kurJį'.; už
sisakė arba da užsisakv?. Pra 
šome tat pasiskubinti su uis: 
sakymais tos knygelės 

Vieno egzemplioriaus karna 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės s" didele nuolaida. 

Draugas." 

•>an -
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4 Šoki gvgryg-beig £y furrifure dczlcrs 
and dep&i u » i t ( tĖotca 

CNOLW«3ER «PRiK« K O CO. 
WkrWtet» .gw«li»i . ( )w^i 

m, 

: 

http://SU.no


J Penktadienis, oaL 30 1920 m. D R A U G A S 

s 
/ 

M 

ii 

t f i 

i 

% 

• f .daugel sykių pasižymėjo. O at-
| j eityje, su stipresne viltimi, yra 
j j pasirižę dar daugiau darbuo-

ties. 
GRAND RAPEDS. MICH. CLEVELAND, OHIO Clevela d0 jaunimas turėtų 

ERNESTO GALVANAUSKO 
BI08EAFIJA. 

Gimęs 1882 
parap.. Biržų 

.. Vabalninku !| 
•skrityj (buv. 

Balandžio 18 d. L. Vyčių 43 Vakaras paminėti penkių metų 
Vyčių 26 kp. gyvavimo 

sukaktuves. 
kp., su pagelba L. 1I.-K. Mot. 
S. A. 42 kp., statc scenoje dra
mą "Kantri Alena." Vaidini-
mas pavyko. Artistai savo r»- \>0 ijg0g įr jajtos žiemos mu
lo gerai išpildė, j s ų jaunimas parodė Clevelan-

.Svarbesnėse rolėse buvo šie :r]0 publikai, ką žiemos metu 
asmenys: Alena—A. Abromai-'aitais vakarais veikė. Vietos 
tuke. Cies. Antonijus ir i*a- jaunimas per visą žiemą trių-
kuonijus—J. Bams, Kar. En- . so? lavinosi, kad vėliau paro-
rikas—A. Moiuleika. Tršė-^M. A.,,: 

daugiau domės kreipti j vyčių I p a B evėžio apeki.i. 1902m.bai-i | 
darbuotę. Kiekvienas turėtą ! g e Mintaujai' Kalinę mokyklą | 
p; įklausyti ir sykiu veikti dai- , i r išlaikęs kaakursinj egzaminą 
lės srityje. Tauta šaukia, kad'Įstojo j Katąų inžinierių Insti-
org&nizuotumės j nepajudina- |tutą; Petrograde- (CJorni Insti-

Pittsburgiečiai 
Te m y kitę! 

| S * | 

Jškilmingas Stasio 
Šimkaus Išleistuvių 

Lietuvon 

***>^^^»A-»** 

iną katalikų tvirtovę, kad 
galėtume atlaikyti pasikėsini
mus visų mu*ii priešų. 

Tai-gi, darban! Jaunime, lai
kas stoti po vyčių vėliava! Vie
nybėje galybė. 

Nemažiau darbuojasi besila-

Vaičuniene i v u u i t ( a i a f i t E — i • 

Kamsiekas, Klarisa, Marijona 
ir Vežėja*—O. Kklaitienė, Du-
W Q C 1 l"U*di>»ilroi*-ic V V c l - n . . 

pas—P. Kamantauskas, Rd).-
kutė—J. Žemaitis, Martynas 

ty^ ^ „ ^ ^ j . » ^ "^Tr indamas ir šv. Jurgio hažnvti 
Kas, foet pine Lietuvai liaurųj . . . , ms choras. Trumpu laiku įsmo-
vainika ir kele jos vardą sve-l, • A ,• Z -v , 

. ' , ° w ;ko giedoti gražias misiąs, ku-UmųjŲ akvse. I • T~, , , v . , . rias Velykų ryte uzgieuoju? balandžio K <L L. Vyčių 2 j j d i d d j m a i o n u m ą suteį~kė s u s i . 
kp. paminėjo penkių metų gy- j rinkusiems bažnyčioje. Garbė 

KUie—d. šernams, juariviias—,,•«•;•«/! finUttnun^ prAn.,.„„,„ : _ . 
T T V , - ^ T - m - Z v 4n,hn,« v a v u a o b u k a k t u v e *- Programa prof. j . Cižaųskui, kad visą J. D>ida, T a n i a s - \ . Ambuia-1 b u v o p l a t i fr p n W i k a i } a b a i ^ 1 i * ^ * ^L^l^ mJ? 
viciuke. Pasiuntinys—B. Juoa 
C i » 1 1 L' i »' 

Vakaro pelnas paskirtas Šv. 
Petro ir Povylo parapijos nau
dai. Šita drama jau buvo vai
dinta Gavėnioje. Vakarą rengė 

plati ir publikai laoai pa-. energiją ir nepaprastus muzi-
tiko. Sekančioje tvarkoje ji bu-j k o s ^ u u m s įdėjo i chorą, o 
vu -pildyta: 11 O v e r t u r a J ^ g j i r choristams už gerą 

lavinimąsi. * 
Dabartės nedėliomis, atsilan-

"Lustspiel," kurią grojo Tau
tiškas benas, po vadovyste p. 
K. Bučio; 2) kalba p. V. A. 
Greičiaus, kurs plačiai nupiešė 

L. K.-K. Mot. S. kuopa savo j L. Vyčių 25 kp. penkių metų 
naudai. Vaidino tie patys •r^lgyvavima ir darbuotę. Ant ga-
stai. lo ragino jaunimą priklausyti 

prie prakilnios jaunimo orga
nizacijos—Lietuvos Vyčių. 

3) **J Laisvę Žengiant." Vei
kalėlį vaidino kuopos artistai-
mėgėjai. Gražiai išėjo. Geriau
sia vaidino p-lės M. Vaizboniu-

. , , . . . J tė, J . Skripkauskaitė, p. A. F. 
>ų L \ycių organiiaojos, p a - « S t a n k w > ^ S a d a u s k a s . K H i 

Netikėtas svečias. 

Laikant vyčiams mėnesiui 
susirinkimą, netikėtai atsilankė 
didžiai gerb. svečias p. M. Nor
kūnas iš LawTenee. Mass. Jis, 
kaipo vienas iš pirmųjų tvėrė-

pasakojo. kaip buvo sunkus 
pirmieji žingsniai, kiek kliūčių 
turėjo pergalėti. Bet, sakė: 

kius bažnyčion, smagu girdėti 
giedant puikiai išlavintą chorą. 
Užmiršti visus vargus, o vien 
paskęsti žavėjančiuose akor
duose. Laimingi clevelandiečiai 
turėdami tokį muzikos mylėto 
ją, kokiu yra vargonininkas 
prof. Čižauskas, taip-gi ir kle
bonas kun. Vilkutaitis, kuris 
yra gabus muzikas ir didis dai
lės mylėtojas. 

Svečias. 

GARF. IND. 

Vyčiai rengia koncertą. 

nas gerb. kun. Vilkutaitią apie Į choras (kuris sykiu.yra ir vic-
, Clevelando lietuvių pradžią, tinės Šv. Kazimiero parapijos 

gyvavimą, darbuotę ir prit? ko choru) su savo vedėju, p. A. 
.šiandieną priėjo. Kalba buvo Šlapeliu, rengia puikų koncer-
indomi ir visiems patiko. 
f 4) "Byčių dvasia"' eilės — 
deklemavo p. P. Urbšaitis. 

o) L. Vyčių choras dainavo 
"Vyčių himnas" ir "Gegužinė 
daina." Choras buvo iššauktas 
atkartoti. 

Be abejo;.i>. :•>,,; kalba ;r 
grabus patarimai nepasiliks br 
vaisių. \ /. ta. (i-ratai i{apiri>'u 
vyčiai labai dėkingi }>. M. Nor
kūnui už atsilankymą. 

Daugiau t<»kiu sveviu. 
J. B. 

- I K * " > S • A R : - v " » * S j 

A.PETRATIS & ^ 0 į 

6) "N'aktis" ir kiLove, I 
ha ve won you" solo žavėjan-
čiai dainavo p-nia O. Pocienė iš 
Cliicago, I1L Ji taip patiko 
Clevelando publikai, kad net 
mio scenos nenorėjo nuleisti. 
Išša-ukiniuose vis dainavo ki
tas dainas. Jai p-lė L. Matulai
tė nuo* L. Vyčių 25 kp. įteikė 
pintinę gyvų gėlių. 

7) "Lietuvos Vėliava", eilės 
—gražiai padeklemavo p-lė O. 
Palubrnskiutė. 

8) "Meilės valcas" gražiai 
padainavo p-nia S. Greičienė, 
vienintelė įžymiausia Clevelan
do solistė. 

1U "Merginų daina", eilės 
deklemavo p. P. Urbšaitis. 

11). Antru kartu p-nia O. Po
cienė dainavo "Vai močiutė 
mano," "Leiskit į tėvynę" ir 
"Chanson Provencale." La'bai 
puikiai išpildė. Ir vėl buvo pri
versta keletą dainų padainuoti. 
Dainavimas p-nios'O. Pocienės 
taip patiko publikai, kad po 
kiekvieno pasirodymo pasigirz 
davo griausmingi rankų ploji-

|mai. I r ne veltui programe ve-
! dejas, perstatydamas, pasakė, 
k;i<i p-nia O. Pocienė yra vie-
Dt ;> ižymiausių dainininkių 

; lietuvių tarp(> r \ ra vadinama 
"Scenos žvaig/.dė." ligai, ilgai 
\t. lV>eie?',ės atsiiMukyiuj'-- t»«si 
liks clcv'.ar.iipčių atmint^įc. 

tą. O tas Gary 'je retenybė. 
Xe vien gariečiains. bet*chi-

cagiečiams ir apylinkiniams i 
pravartu butų atvažiuoti j šį 
koncertą, pamatyti vietines 
spėkas ir sykiu ])aremti. Juk 

j nepraeina nei vienas didelis 
chieagiečių vakaras, kuriame 
būrys gariečių nedalyvauti!. 
Tai-gi, visi kas galime, eisime 
koncertam 

Koncertas bus Froelxd Audi
torium. Pradžia 7 vai. vakaro. 

Pr. 

iv-gi gerai atliko savo roles. 
Pastebėjau, kad per vaidinimą 
dauguma žmonių net apsiver-

*'bu pasišventimu, nenuilstan- . • 
čiai pasidarbavus, pawko pa- ' _ . . . . . 
traukti prie vvčių ir buvusio P o vaidinimu, kalbėjo klebo- Į Gegužio 2 d. L. Vyčių 82 kp. 
priešų, kurie dabar yra uolus 
ryčių veikėjai." 

Toliaus sakė: "Kaip dabar 
linksma mat}!! mūsų veiklesnį 
jaunimą susispietųsį į kuopas 
pp L. Vyčių vėMava, dirbant 
Bažnyčiai ir tėvyaės naudai. 
Kokį malonų Įsjtttdi daro atsi-
laiuaus į vyčių seimą, kaip su
važiavę atstovai: daktarai, ku
nigai, advokatai, klierikai, pro
fesionalai ir paprasti, su pū
slėtais delnais, darbininkai 
sveikinasi kaip brolis su brolių, 
lygus su lygum, kaip bendrai 
svarsto savo organizacijos ir 
tėvynės reikalus. Apgailestau
ja, kad tos kelios dienos taip 
greitai prabėgo. Žodžiu sakant, 
negali persiskirti. Tai tokis 
tarpe vyčių esąs draugišku
mas." 

Toliaus patarė nenickint sa
vo priešų, bet mandagiai su 
jais kalbėti. Tada pamatę mū
sų mandagumą bei prakilnumą, 
nevienas pakjydes mūsų brolis 
bei sesutė, pamatę savo klaidą, 
grjž ant tiesos kelio, prisidės 

•prie doro ir prakilnaus jauni
mo. 

Bet-gi patarė nepriimt prie 
vyčiu kokiu ištvirkėlių ir 
laukt, kad jie pasitaisytų: bet 
žiūrėti, kai jie pirmiau taptų 
gerais, dorais, n ;;oia tik juos 
priimti i savo tarpa. 

Pagaliaus ragino rengti do
rus pasilinksminimus, vakarė
lius, Šoimiuima> išvažiavimus 
(piknikus J. 

CICERO, ILL. 

tut lmperatriei Kkaterini II). 
PMJ5 m. PI Galvanauskas da-' 

lyvavo Lietuvi >.- revoliucijoj 
vesdamas agitaciją ypač Pane
vėžio apskrityj ir vadovauda- : 

mas tos apygardos valstiečių 
iudėiiruiL Panevėžin anviinkin 
valstiečių nutarimai vėliaus į 
buvo priimti pamatau Valstie- j 
čių Sujungei, kuri susitvėrė! 
V'iiiiii'e didsH.1''..' \ diliaus sei- ' 
mo metu. E. (ialvanauskas,: 
kurs tame seime dalyvavo, bu
vo vienas pirmųjų inicijatorių 
ir tvėrėjų Valstiečių Sąjungos, 
P / i V j i į į l u į l j . ; i K l y a 7 ] a y i j i l / j 

Valstiečių Sąjungos kuopos 
pirmiausia susitvėrė tose Lie
tuvos dalyse, kuriose E. Galva
nauskas varė politinį darbą. 
Reakcijai prisidėjus 1906 m. 
pradžioj, E. Galvanauskas bu
vo suimtas ir pasodintas Pane
vėžio kalėjiflMui, kuriame išsė
dėjęs 3 niėn. pasiliuosavo ant 
parankos iki teismui. Kadangi 
jo kandidatūra buvo pastaty
ta rinkiniuose į antrąją durną, 
tai. dvarininkams ir policijai 
prašant, jam buvo pristatytas 
kitas apkaltinimas ir duotas 
Įsakymas Teisingumo Ministe
rijos prokurorui vėl jį suimti 
ir nedaleisti dalyvauti tuose 
rinkiniuose. E. Galvanausko 
draugai, J . Sruoga. K. Matulis 
ir P. Žitkevičius buvo suimti ir 
nuteisti nuo 3 iki ti m. sun
kiųjų darbų bausmėm, E. Gal-
vanauskui-gi pi. isekė išvažiuo
ti iš Petrogrado i-, alandijon ir 
ten apsigyventi savo motinos 
vardu, Žukauskiu. Finlandijoj 

I būdamas nuo 1906 m. iki 190& 
m. IK1 savo spocijalio mokslo 
darbų. p. E. Galvanauskas ra
šė straipsnius ir populiarias 
brošiūras visokiomis slapyvar-
dėmis, pa v. ".hiodkalnietis." 

Dideliems a testams prasidė
jus ir Finlandijoj, E. Galva
nauskas išvažįavo Belgijon 
Liegeo Universitetan, kur bai
gė kalnų inžinieriaus ir inži
nieriaus elekt ro-tecanike mok-

i 
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I 
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KONCERTAS 
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Panedelyje, Gegužio-May 3, 1920 
Atvuiiuoja GtTtMiiinus Sta>}> šiuiku- žymiausias lietuviu kompozitorius, ir rašytojas dainų. Taipgi at

važiuoju p.uei<- Marijona Rakauskaitė. Ji yra viena iš garsiausiu dainininkių ka mes lietuviai šiandien 
turime. 

Apart svečių artistu, dalyvaus Pittsburgo suvienyti chorai po vadovysu ii.. SMtbutiki. ir St. Aliutonio 
Koncerte dalyvaus ir Pittsburgo dailės mylėtojai įsolistai J. Grajauską*. V. Sadauskas. St. Aliukonis P-nia 
S. Sabouionc. ir K. Sabonis. 

Tikicius galicia bus nusipirkti iš anksto pas rengt'jus Koncerto ir choristus dainininkus. 
Iš Pittsburgo važiuojant karą imkite Xo. 20 S t aut kampo «-th St. eilute da skveru i kaliui baltas 

iiamns. 
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kastt t*«ai 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI. 

del lengvaus ir šva- j E Vyrai 
raus išdirbystės darbo; prity-įj= 

£ĮllllltiiUIUUIUil!itt<UHUIIIIlillK;iUiSI!UinUliHIUUHIItlllllUlliU!ii;iliHIEUilt!lliiU 

I Pirmosios Komunijos, Dirmavones 1 
1 ir Šliubo Dienos I 

iiiiiaš učreiKahn^a>; geru pru- [g 
ga prasilavinimais. 

>ra vienos 
gyvenime dienu. 
kok| nors /eukla. 

Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

is zyntesuKijŲ u- atiminimų žmogaus C 
Todėl nevienas nori turėti tg dienu atminimui £ 

I Pirmosios Komunijos _, _ ,ri. , „ „ -—,,-- 15x9 coliu po 10c 5 
^ h r * * ^ f ? C o m r r i K ™ » » ^ 14x8 coli, p. 10c I 
20th te. & fthto, Ave. Į a i a b o 17x13 coiiį po 20c. I 

Mergaitės M metų ar daugiau i š 
pildyti ir užsiūti druskos maiįus. 45 
valandos savaitėj 33-40c. j valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt C*. 
Kampas East South Watcr Street. 

^ 
Keikalingas gabus vargonininkas 

Gera mokestis. Te atsišaukia prie: 
Kun. I. Kershevkl. 

808 X. 8-Ui St. Sprimrfield. HL 

Tokia kaina juos parduodami', kas ima nemažiau 10 egi., o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti Sc viršaus persiuntimui. 

-\nt Urtnavouės paveikslo išreikšta vksa sakialu.uio Dirmavouė« 
istorija. 

Be to ant paveikslu apaėios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. Ucikalaudami kreipkitės: 

"DRAUGAS" 
1800 W. 46th Str. 

PUBL. 00 . | 
Chicago. IU. = 

šniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiHiiiiiiiHHHiuiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiriil 
su prityrimų ant LACQfERKKlS 

chandlier darbo. 
General l.ighting Kivtures Co. 

28 Uest Ijike Street. 

CHAXl)t;i.lKE DIKKUIAI 
General Lightiitg Fistures Co. 

28 Ucst Lake Street 

PLATERIAL Su prityrimų ant 
chandler darbo. . 

General l.ighting Fixlures Co. 
28 West Ijuve St«>et 

Paieškau Antano Juško paeina iš 
Kauno Hedibos Panevėžio, apskričio 
Trakiniku kaimo Meškų Valsčiaus, 
pirmiau gyveno 3 metai atgalios 
Rockford. 111., Dabar nežino kur. Tu
riu nuo motinas iš Lietuvos Z laiškus 
meldžiu kas apie jį žinot pranešt, 

S. Pinigi-. 
P. O. Box 2 U Kenosha. Mae. 

ANT PARDAVIMO. 
Bsių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos priimam kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

J. U. SLRFACE 
• 1456 U". 73 Street 

Himii;iiiiimiiiiiii!iiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuu:ui4iiuiuuiiiiiiiiiHiuiiiiiiUii>(iiiir 
f NAUJA ĮDOMI KNYGA! I 

I <4Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj I 
I 1918-1919 1 
s Paraše 
I Kun. J. F. Jonaitis 
§ Kapelionas 

i Kaina 25 Centai 
i T • • • • 
r 'Joje telpa <laug gražių ir jvairuj aprašymu apie viso- E 
s kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto- s 
= riue, dalyvaudamas toje karėje. 5 
s Galima ją gaut § 
1 "DRAUGO" KNYGYNE 1 
| 1800 W. 46 Str. Chicago. Illinois. | 
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700.00. 

Sekmadienyje, balandžio 33 
d. nelaimė patiko dvi moteri, 
P. Tereikieac ir Aleną Trake-
naitę. Jiedvi vakare ant 49-tos 
ave. ir 12-tos gat. išlipo iš gai-
vekario ir tuo paėiu metu va
žiuojantis pro šaJĮ automoln-
lius trenkė i jas. taip kad Ale
ną Trakėnaitę truputį apdaužė, 
o Pet. Tereikiene ant vietos už-
ĘEetJk 

Pet. Tereikiene (po tėvais 
Preikšaitė) buvo išmintinga, ne per Albanija ir Juodkalniją 

JOM|>1I /ak«>«»ki 
4822 S. Ylood Str. 

PAKSiniODA. 
Bučerne ir grocerne ir kartų na

mas, 2 augščiu 3 paįyvenimiĮ po <t 
sius, ir iki 1913 m. darbavosi ! **¥****** !*»»**«—!• parsiduoda s 
. . . „. . . T> i • • • i m n priežastes mirties žmones. Kaina $S, 

kaip inžinierius Belgijoj. 1913 
m. pabaigoj buvo Serbų val
džios pakviestas j kalnų depar
tamentą, bet atvažiavęs Bel
gradan įstojo Prancūzų keletos 
bankų- konsorcij<j tenapanijon, 
kuri skolino serbų valdžiai pi
nigus, ir tokiu būdu išgavo di
delės koncesijos geležinkeliu, 
statymo, miškų eksplotaeijos 
kompanijos atstovu karo metu. 
Austrams ir bulgarams užėmus 
Serbiją; K. (i;iIvanauskas turė
jo trauktis su Serbų kariuomo 

maldinga pioterij*. Veikimu 
idėjinėse draugijose, ypatingai 
Bridgeporte (kur ji pirmiau 
gyveno), }>a«ižyiuėjo. Mūsų 
tauta ir bažnyčia neteko stip
raus ramsčio, liet gražų pavyz
dį paliko. 

Lai lengva jai bus ši svetima 
žemelė. 

Pr. 
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(Montenegro^. Tas pasitrauki
mas tesėsi 3 n '-n. labai sunkio
se sąlygose. Iš visos Serbų ka
riuomenės (apie 300,000) pasi
liko gyvų; tik ;::>ie 75,000. Kitus 
sunaikino badas ir ligos. Gale 
savo kelionės miesto Skutari 
(Albanijoj) K. Galvanauskas 
susirgo tyt'us ir tik ačiū pran
cūzų ir italų .iinbasadorių rū
pesniui jo gyvybė buvo išgelbė
ta ir jis pervežtas paskutiniuo
ju Raudonojo Kryžiaus laivu 
Prancnzijon 1916 m. pra
džioj). Besidarbuodamas Pa
ryžiuje vien-).: iš didižausių 

ĮSIGYK 'SAVO NAMĄ 
Įsigyk savcui ama. nustok mokė

jęs augštas randas. 
Parsiduoda derini namai po 2 

pagyvenimų. 
Vėliausi intaisimai elektra, 

maudykles: visi geriausi jtaiši
mai, netoli nuo lietuviškos bažny
čios. 2 blokai nuo karų linijos. Ap
linkų puikiausios dirbtuvės, par
siduoda už žemiausias kainas. Ant 
lengvu išmokėjimu (L0O0.) tuks»j 
tančia įmokėti, o likusius taip kaip 
ant rendos neša' i mėnesi $49.00. 

Kreipkitės per telefoną arba y-
patiškai pas: 

i. A. POŠKA. 
4436 S. Washtenaw Ave. 

Chicago. Tel. McKinley 5608 

i 

NAUJA KNYGA 

' Žmogus ir Gyvuolys" 
Paraše: KUM. Pr. Hu« >s 

Išleista Katalikų Spaudos Drauįrijos IeSomis. 
štai trumpas tnrinys 

I. Žnoeaus Kilmė IV. Motcrfc 
II. žmoniu Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
III. DuŠia VI. šv. Kaštas ir Mok. apie žmojni. 

Kiekvienas punktas yra. nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

NernSfime ppcr>'Hrr"'. n ^ jvtc tvr'ryj! ro<Tn įr*> ''lo'" vert^. 
Verta i..^k. - . , . . . KAINA SOe. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, IU. 
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Biznieriai garsinkites "Drauge." 
/.>-̂ ^ .̂..*̂ B^>v .s4^»v .Jlttk:^ 

WESTPŪLLMANIEČIAI! 

J)r-ja Sv. Onos turėa i>rios-
įiM'tini susirinkime nodolioj. 
gegužio 2 d.. 1920 m.. Visu 
ftveutŲ [»rapijw ruokyklosjkompanijų, kaipo prekylK>s in-
ka<tri»ary> No. 5. Bus roukaiua žinioi ius elektrai pritaikinti 

kalnuose ir metalurgijai, K nauja valdyba ir darbininkes 
nikiui-T U'i.r . ir:> ( i « n i i"-s 

Pai k ' . 123 rd i Miehigau ave. 
Vi H* naros malonokite alsi-

(jalvaiiausk;!.- buvo Ijietuvos 

Atkreipiame Jūsų atyda,jį 
kad pas ^us dienraštį "Drau-1 | 
g a " atstovąu.ja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą", taip-
pogi galite nlsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienrašti. 

r Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

I 
I 
! 
• S • 
I 
I 
fl 

atsilankyti savo tėviškėn. K. i 
Raidžios paskirta* Delegacijos.Galvanauskas buvo \a l s tybės ! i 
Taikos Koui r"iicijoj Paryžiuj Prezidento pakviestas sudarv- I 

K\ i i 
: i I I . ! 

negoj t'aryziuj t:'rezidento f 
niikmian. Bas daug Į nariu. Parvažiavęs i* Kueenios.ti naujų kabinetų (<iarl)o kabi 
v ki >vai>l \ i-'. 

P. Susniere 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraupia liedama. -Jidžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iŠ Lietuvos bolševikus ir vokici'ių bei 
rusij bermontininktj plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, cob-
Sleras lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad nu>s visai paverstų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vcl juos į \orgijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jii turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iSkovojo Lietuvai garbinga vardą ir visam 
pasanlų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesu, reika!i.';?a. k«d nei 
\irnas l.i.tovnv karrtvis noliktŲ n<-pamok>ta<. skaityti it rašyti, kad 
.negrįžtų namo neprasilavines. Cana tamsos mūsų branpioj Tėv>n«'j! 

Todėl kieno širdis dar gyva. kieno širdi dar tvaksi . vyn<s IIK i-
l.'\ padėkite švioti BIUSŲ karrlvios: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviitms knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuore kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai; steigtAtrti jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos. 
didinama jų laikraštis ir "Kariškiu žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
-•Kartikiu *rx»*kV H< <lak< ija arba atiduokite j mūsų Delegacijos 
rankas \Vashingtonc aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos: 
i " " ' ~- r i " -r* — *r i —'* • 
i {Šveicarijoj) s.»cijalistų Kdn- jneta). koalicijiniam kabinetui'• "Kariškių Žo4žk>" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

-••••.••i .- (li)l(.) m.) Lietuvon 'atsistatydinus. • • • • • • • • • • • • • « • • • • « • • • • • • • • • • • • 
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6 O R J U G A S Penkiadienis, bal. .10 1920 m. 
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PORYT, 2 D. GEG. i ŠIMKAUS IŠLEISTUVIŲ 1 1 
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Į Aryan Grotto Tempi 
I YVabash Ave. ir 7ih St. 
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!J KONCERTAS 
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"BIRTJTtS" ehoras. Šimkui paskutinį karta ve- i 
• lau'. dainuos, dainuos, dainuos... kiek niekad ae- £ 
• '.:••'.i:i>\o l)v\•>: M. Rakauskaitė. S. tiagienė, O. I'o- 1 
;•>.*!<'•. M. .)ai!!išau>ki'-nt-. P. Stogia, .). Kudirka, Ai. s 
\urk.-;!v ir ki«:. 5 

-5 | > \ 

!a na:; Ja- Š'-.ka;:- \ d kalas '"Nugrimz- s 
ir — i na- i> OĮMT,,. • 'Aida" ((Jugienė S 

A : . liHI > - .v i l i IU-V, 1M< 

c i l ;r m •u.- c!!oi';:>) 

I » Simkos Chicagai Sudiev Pasakys! | 
j { Tikietai parsiduos nno 6 vai. vak. Pradžia 8 v. vak. § 
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IŠ RHIRlfilK i IFTHVIIJ 
KOLONIJŲ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Penktadienis, bal. 30 d. 
šv. Patrvna Sienietė. 

Šeštadienis, gegužis 1 d., 
Šv. Pilypas ir Jokūbas, ap. 

PRAMATO NAUJĄ ERĄ 
ANGLIJOS INDIJAI. 

ROGER SULLIVAN PALIKO 
$1,500.000 VERTĖS 

TURTŲ. 

Sako. nesama ten jokios revo
liucijos. 

veikti, kaip kitn draugijų na
riai, nes jie turi rupinties savo j 
uždaviniais ir* kitokiais reika
lais, k. t. ie&oti priemonių, 
apmokėjimui mokslo lėšų ir t t . |_ 

Nors Chicagos moksleiviai- Į I 
(vės) sunkiai turi kovoti su ma- j j 

Nedėlioję, 2 gegužio, šv. Jur- j terijale padėtim, vienok, kiek 
gio bažnyčioje 3 vai. po pietų n i a n t e k o patirti, negalima są

ri OTfl A CLf\ TT T * * * * * * V , 4 U « J , , A J » i i / U T»PTT>n2_ 
PORTAS. 

Cliieagoje viešėjo Indijos or
ganizuotų darbininku vadas, 

j laikraštininkas ir publieistas. 
: Balnnan Postouji \Vadia. 

Aną dieną jis kalbėjo City 
Trys aštuntosios dalys tenka; kliube. Pareiškė, kad visokios 

našlei. 

Nesenai miręs Rogėr Sulli-
van buvo skaitomas gana tur
tingu žmogum. Buvo sakoma, 
kad jo paliktų tartu vertė sie-

žinios apie revoliuciją Indijo
je yra l>e pamato. 

"Tenai yra išdalies nepasi
tenkinimo kai-kuriais Anglijos 
valdininkais." sakė AVadia, 
"bet tenai nėra nei kokio ne
pasitenkinimo Anglijos val-ksianti dešimties milijonų. 

Dabar pasirodė ne taip, kaip! dzin. • 
buvo spėjama. Paliko tik pus-į "Nauja ir laiminga era pri-
antro milijono dol. vertės tur-; siartina Indijai, kuomet Ang-

bus didelės iškilmės: Arkivys
kupas dalįs Tikėjimo Pastip
rinimo Sakramentą (Dirmavo-
nę). Užsirašiusieji ir norintie
ji tą sakramente, priimti turi 
ateiti drauge su savo podžiais 
(sakramento dvasiniais tė
vais) i š r . Jurgio mokykla, ne 
vėliau kaip 2 vai. po pietų. 
Kurie pasivėlįs. tie neitilps į 
bažnyčią. 

S 
! 

n»WĮĮbAjn VAKARAS i 
K E X « 1 A 

IŠ BRIDGEPORTO. 

lijos parlamentas pasiliaus 
praves Indijos savyvaldos bi-
lių. Nes sulig to biliaus bus 
Įsteigtos iniĮH'rijalė ir lokalė 
tairyfeos Įstatymams leisti. To-
sna tarvbosna atstovai bus 

kontroliuoti savo šalies finan-

Bus kaip Kanada. 

\Vadia toliaus pasakojo, kad 

tų. 
Iš tų visu trys aštuntosios 

dalys pavesta likusiai našlei. 
Gyvas būdamas jis nesigai-

lėjo aukų visokiems labdarin
giems tikslams. Tad ir mirda
mas tam tikslui paliko. 

Po kelis tūkstančius dolie-
rių nabašninkas paliko savo 
giminėms. Xemii-šo nei sesers 'sus." 
nei brolio, 

Šv. Vincento de Paul drau
gijai paliko "> tūkstančius dol. 
Taippat .') tuksi dol. ir St.! Indija tuomet naudosis karpir 
Mary's Training Sehool. IVs ' dominijos teisėmis ir jos privi-
Plaines, 111. I legijos Britanijos šeimynoje 

Pasakojama, kad jis būda- Į bus lygios Kanados privilegi-
mas gyvas savo vaikams iš-' joms. išėmus armiją, karės 
dalijęs daug nuosavybių. j laivyną ir policiją. Tas spėkas 

! Anglija ir tolesniai paliks sa
vo rankose. 

Daugiau 28,008 darbininkų 
Indijoje yra susiorganizavę* Į 
darbo unijas. Wadia yra vy
riausias tų darbininkų organi
zatorius. Jis yra ir prezidentas 
Darbo Federacijos Madrase. 

Darbininkų vadai Indijoje 

Balandžio 2'> d. Labdaringos 
Sąjungos 5 kp. įvyko mėnesinis 
susirinkimas, kuris nors ir bu
vo skaitlingas, lief kaip tokiai 
Bridgpporto kolonijai, tai turė
jo būti ]K>nkis sykius skaitlin-
gesnis. Išrinkta aukų rinkėjos 
del gegužio 30 d., šv. Kazimie-
ro kai)inese. , 

Ponas Sekleckiš aiškino apie 
renkami pačių gyventojų. Pa- T a r p t a u t i n ę Laixlarvbę * ko-

gyventojai turės teisiu kh} n a u d a m u m s > l į e t u y iaws, ji 

PABRANGS NUKIRPIMAS 
PLAUKŲ. 

Sako. bus 75 centai. 

Vi> Kainos kyla augštyn. 
kas brangėja! 

Tai pranešę Chicagos barz-

teikia. Jis sakė, kad mūsų pa
rapijoj yra septynios nelaimiu 
gos šeimynos, kurios jau antri 
metai iš Tarptautinės Labda
rybės gauna po $30.00 j niėne-

Po to svarstytas atsišauki
mas iš Tarptautinės Labdary
bės. Kadangi ji šelpia ir lietu
vių vargo prislėgtas šeimynas, 

i tat nutarta visokiais budais ją 
remti. 

Buvo kallm ir apie vakarą, 
ku.i Bridgeporto draugijos ža
da surengti lal>daryl>ės naudai. 
Nutarta prašyti draugijų, kad 
jos tuos savo pažadus Įvykintų. 

5 kp. Pinnininkas. 

daskučmi ir plaukų kirpėjai ^ ^ ? u o r g a n i z u o t ų d a v n i . 
nuspremlė su ateinančiu pir- ; n | n k ^ • W a d i a ^ j i e 

ma<lieniu pabranginti ir nu-, < l a r b u o j a s i 5 u a r t i n t i i u o s 5ll 

k.rpuną plaukų. j d a r b d a v i a i ; 5 ^ t i k s l u ^ ^ g g 
Tik dar galutinai nenutar-, . . . 

i veikimo. 

IŠ CHICAGOS APS. MOK 
SLEIVIŲ SUSIRINKIMO. 

ta. kiek imti už kirpimą. 
Pietinė* miesto dalies barz

daskučiai stovi už 75 centus. 
Kitų miesto dalių barzdasku
čiai sako busią gana 65 centų. 

Matyt, "southsidiečiai"' lai
mės. Vadinasi, bus 75 centai. 

l'ž nuskntimą barzdos 25 
centai. 

Kad 
gresas. 

'progresas" tai "pro-

STREIKUOS PATARNAU 
TOJAI VIEŠBUČIUOSE 

• \ IR RESTORANUOSE. 

Patarnautojai ir kiti darbi 
ninkai vieSbučiuose ir restora-! inK*° 

Karė padarė atmainų. 

Wadia'os kalbos tikslas bu
vo karštais žodžiais atsiliepti 
i amerikonus ir šituos paska
tinti prie prekybos su Indija., 
Sakė, buvusioji karė padariu-

įĄ didelių atmainų Indijoj. Bet 
tenai vis dar trūksta didžiulių 
industrijų, be kokių šalis nega
li pnžangiuoti. Prekyba duotų 
daug naudos Indijai ir pačiai 
Amerikai. 

"VVadia Amerikon atkeliavo 
perniai. Jis dalyvavo internar 
<-iionalėj konferencijoj Wasli-

Girdėjau šnekant, kad Chica
gos moksleiviai nieko neveikia. 
Žinoma, moksleiviai negali tiek 

OBREGONAS YRA MEKSI 
KOS VILTIS. 

Taip sako buvęs gen. James 
Ryan. 

kyti. kad chfcagiečiai mokslei
viai nieko neveikia. Jeigu mok
sleiviai neveikia moksleivių 
vardu, tai veikia-kitose organi
zacijose, bet, kiek gali, vei
kia ir savo orgįnizaeijos iabui. 

štai, balandži< 25 d., š. m., 
Dievo Apveisdcs parapijos 
svetainėje jvyko L. R.-K. A. 
Moksleivių Susivienijimo Chi
cagos Aps. susirinkimas. Susi-
rinkiman suvažiavo moksleivių 
iš visų Chicagos apylinkių. Vi
sas susirinkimas, vedant pirmi
ninkei p-lei Bereekaitei. buvo 
tvarkus ir gyvas. Sumanymai 
paskui sumanymus tik kylo. 
tiesėsi. ^ 

Iš svaresnių nutarimų gali
ma pažymėti sekančius: 

Nutarta surengti visą eilę 
vakarų. Tam tikslui liko išrink
ta konusija; susidedanti iš p-lės 
Bereckaitės, p. Augustino ir p. 
Ivinsko. Komisija pasirūpins 
sudaryti vakarams, programas, 
susidedančias Tl vaidinimo, 
dainų ir tt. -T 

Jei kas draugijų ar organiza 
cijų veikimą mato tik iš pasi-
skelbimo spaudoje, tegul nema
no, kad' Chicagos moksleiviai 
nieko neveikia, nes jie nepratę 
perdaug spaudoje girties, o an
tra, tam tikslui nė laiko neturi. 

Kitas Mokskirių susirinki
mas bus gegužio 23 d., š. m., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. 
Šiame susirinkime, kaip teko 
girdėti, bus išpildyta progra
ma, susidedanti iš paskaitų, j 
dainų ir skambinimo ant pi Ja
no. 
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OEKBIAM1KJI:— šis vakaras yra rengiamas parapijos naudai. Kiekvieno parapijono yra pricder- • 
mė atsilankyti ir atsivesti savo draugus, šis vakaras tegul būva vienas js skaitlingiausiu. Xeatsisžvel- S 
giant j kitus parengtus vakarus, kas gyvas ir myli šoktu sulaukė, pra ; ji.' v J 

Nevėluokite Prasidės lygiai pažymėtame laike. Muzika n. Kju-r<tu, .- — .•':_.•_- m 

I*raskkV 

Liet. Vyčių 16 Kuopa 
Nedėlioj, Gegužio-May 2,1920 

SV. JI KGIO ,PAKAW40S SVET.. 32-ro i*Ui-e ir Auburn Avenue 
lygiai ":00 vai. vakare 

VišUa priėiaJlkiui k v i e č i a KO.\nTETAS I I 
IBI 

nnniiHiiiHiimniniHHmmmiiiHmiiiii 
PIRKUSIEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ." 

'f-
t 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis- į' 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos p 

Bonus siųsti. 

Draugo" Stoties iždininkas. 
1800 W. 46 St.. Chicago, EI. 

IŠKILMINGAS 

TEATRAS IR RALIUS 
Trt rengt a."-

DR-JOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. PANELĖS 

Nedėlioję, Gegužio (May) 2 d., 1920 m. 
ŠV. .ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

1 5 t h S t . & 4 9 t h C o u r t , Cicero, UI. 
Pradžia: 6 vai. vakare įžanga 35c ir 56c 

Muzika Bičiūno 

iiiiiiiniiiiiiiiiiHiiuiiiiiriiiitiiiiiniiiiiiiii 
LIET. AMERIKONIŠKA RU- M 
. BŲ'IŠDIRBIMO BIN-

DROVŽ. 

Sėriniiu^ų susirinkimas Ims 
pėtnyeioje, balandžio 3t) d., 7:30 
vai. vakare, Wieker Park svet., 
2046 W. Xorth Ave. prie Mil-
waukee ave. 

Kviečiam atsilankyti laiku 
visus šėrininkus ir tuos, kurie 
nori prisirašyti prie šios ben
drovės. 

Valdyba. 
/ 

GERBIAMAS DRAUGE A. A. 

Talefooas PuUman M 

DR. W. A. MAJOR 
flTDTTOJAS tf» 

I CHIRrRGA* 
OBmm 1171* M M i t m A»-

Advoo* g.-t* iki » lftryio — 1 tkl! 
t po ?1«tu — «:!• Iki ?:«• rakar«. i 
NedeUoraid nuo 1* Iki U tfcyto ' 

> • • ! 

Telephone: Tards 6492 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiu
rta ligonę ir kudi-

ERNEST WE!NER '•-•"" *'k ""°~ 
1800 W. 47th kamp. Woodt Sts. I g 

mmtmHiiimtiiitftiHttttnittnninmum 

lf«a doodBm* drtguba* M O I B U 
K«rrerg»^a ir Sabatomia 

Dideliam* p&iirinktrae gaunami, j 
Visokie mate-rijolal, Talkam* drata-
fial, Babėe Ir Mkwte». 

PRANEŠIMAS 

Esu priversta parašyti kelis žo
delius išreikšdama savo mintis kas-

ViktOras. jlink savo gyveninio, linkėdama 
— jjnms pasisekimo, dėkodama už 

kiekviena jūsų žodeli su kuriais a.š 
v lig šiol žaidžiau. Užmiršk viską ir 

"Draugo" redakeiįon vra į n ^ k n e s &"**** ne tiek reikės 
atėjus iš Lietuvos (nuo J u l i - r r i c i s t i ; J e i s r u P « ^ tai tegul i - n i-i • *_* i -xi \i I viskas užmiega ramiai, as tunu mo įonos Paulikienes) laiškas Mr. , , . .J:, ... . . . . " . . . i įtinti ir va»uKej!ma apsaugoti KI- I 
Augustui IvanaMkn. Adresą-1 ^ n u o ^ ^ s k i m f o :A 
tas prašomas atsišai^: vargo; jeigu senatvėj neturėsiu i 

vasijjerejimo tai busiu verta papeš-

Plaksnos 
79c 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOLTS 

A r d y t o j u Ir Chlrur»B« 
PcHnlt tavo sT^satsno v M 4 j 

Brifhtoti Park. 
r » " w . *3nJ StroA, 

^ _ t « . U<JOBiTU$ 
Ofl*a«: 1JK W. <7ta Sa , 

(47 Ir Wm* t»C) 
Valundao: 10 ryto tkl S po pieta. I:M Iki 
«:»0 nikar* N*d*l(omla I Iki U rytate 

Tei. Boulevard 1M 

PLUNKSNOS. 
inuuiftuMmtiiiiiitmnntimiuimimiin 

PRANEŠIMAS. 

nuose nubalsavo pakelti strei
ką rytoj, jei darbdaviai neiš-
pildys jų reikalavimų. 

Jų reikalavimai: 35 nuoš. 
daugiau užmokesties. pripaži
nimas unij^ts ir geresnės darbo 
fąlygos. 

Tio reikalavimai ir streikas 
paliečia kaip vyrus darbinin
kus, taip ir moteris darbinin
kes. 

Dabar iškeliauja Tndijon. 

PIRKITE 

'9 v ^ e *^# 
^K\RSAV»NG:SIAMK 

irsur.3 ".* tflfi 
UNITED GTATES 
GOVERNMENT 

Cliieagoje gyvena pasižymė
jęs Įvairiose karėse buvęs bri
gados generolas Snv. Valstijų 
armijoje, James A. Ryan. Bu
vusios karės metu jis buvo ko
mendantu oficierų lavinimo 
stovykloje Sheridan tvirtumo
je. Po karės jis prisidėjo prie 
vienos čia finuos. 

Kalbėdamas Meksikos klau
sime jis sako, kad Meksikos 
visa viltis yra Obregone. kurs 
šiandie vadovauja revoliucijai 
prieš 0arran7.a. Jis sako, Obre-
gon yra konservatistas geras 
žmogus. Jei jis Meksikoje lai
mėtų prezidento vieta, ta ša
lis, be abejonės, atnaujėtų. Nes 
pasibaigtų anarchija, kokia 
baisiai praplito prezidentau
jant sanmyHni Carranzai. 

I kimo. Dabar aš klausiu Jusu ar 
lesi užsiganėdinęs savo gyvenimu? 

A. L. R.-K. Moterių Sąjun- Brangumas man nieko nekenkia, 
gos 21 kuopa laikys mėtiesinj; apsirinksiu atsargiai vieta ir pcl-
susirinkima pėtnvėioj, l>alan-j «inga užsiėmimą. Kviečiu Jumis i 
džio 30 d.. 1020 m,, Sv. Krv- N ^rb& •«§« turite palinkima 
žiaus parapijos *veti, 7:30 val.įd i r b t i k a r t " • m a n i m i - J S ^ 1 k a" 
vak. Gerbiamos narės, malonė-! ̂  ^ l i s . u ž ^ u s Jusu š , r d l &^ts' 
kit viso.s susiriakti, nes turim 
daug dalyku apkurti. 

N'epamir 
atsilankvti 

c n t A/niAunr"? 
O. U . L i A V t L n f T l \ * l i 

Ltetovy* Gr»bor1o» pstarn»uj«. laido-
mvAtv ko tiiįriaacla. R»ik«le mr-idilu at-
siiaakti. o maro darb« bualt* otraaMlatl 

2314 W. 23 P i Chicago, Dl 
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J . P . WArraiES 
ATTORNEY AT LAW 

U B r t V U ADVOKATA8 
454t S. WOOD STSKST 

7M Xf. iSth STSKKT 
CHICAGO. 

M e S a l e r 43M 

PASąoRTŲ BI.A.VKAS 
PILDOME 

i man, nes žinai lig kiek esmi mylin-

OYKAI. 

lialtic Consiiitatlon Rorcaa. Inc. 
S3 So. Dcarborn St. Cliicago. 

Room 206 

DR, S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GTDYTOJAS IR OmBCRGAS 
Orlaaa Ir Oyr«itnio Tlata 
SS&s So, Halsted BU. 

Ant Viriaas l'ntvctsal State Bank 
V a i d o s nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo T iki 9 vak 

N'cdėliornis nuo 10 iki 2. 
Tilifian TarSi B44 

V 
ti skaistumą g>-vehimo. lyg tiek i 

• esmi pasirengusi atiduoti jam pa-; 

Nepamirškit .-skait l ingiausia:^^ p M i l i e k u pasii!KHSį j Ū S Q j 
žotleliiĮ Su paharlia. 

Raft. B. D. R. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

A. M. 
i 'Apgr/ 

Pranešimas Šv. Cecilijos gie-
doriams. 

Visi Šv. Cecilijos giedoriai 
malonėkite atsilankyti į repeti
cijų šiandie, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėje. Be to*] 
yra labai svarbi)* dalykas. 

Visi atsilankvkit! 
.Valdyba. 

BARGENAS. 

Parsrduoda 4 pagyvenimu 
namas rados $38.00 j*mėne
si parsiduoda už $2,600 Įmo
kėti $300.00 kitus kaip renda 
kas mėnesi. Namas randa i 

'ant Rridgeportb. 
i 

C. P. Suromski Co. 
3346 So. Halsted St. Cbicago. 

MAttE. "mk. tm'p mc» BM*:' <7a'-
•?.' fibandįiav ruotim mucoj.n,*.. 
t"}'n1timmtr AivilcnintMt — r IJ>1-IDE tax 
rr.rha nrpafO)ij» mvn »» b)e*ri* pl+O-
knnn. Sfzn įftt *tt darwi."' 

V.1RF. "Sa, (*' kam tam httt bt-
nn'tali*?'* ! įinrfk, knHr f*ffxo ptav-
hj. fnivi. ir'Itin i- fįali. O tai 
' v V ( , lr,li ni TOrtofU P.T'FFI.BS .*"' 

Knv^ivrnRUFFLES5 Ar 
:.-• sy^-^iė? Xc'! Ar kve-
pian-įs vanduo? Xe !'. RŪF-
i-'i.i'i yra t;i: paprasčiausi1; 

t 

- \ 
. lauki} ir odos su5tiprintoj:s, 

ikreliu gamtai suteik: imofr.y, p-iklau«anti grožį. O kas ga! 
(rražosnio už i'^us. Mugančius. it:s plaukus? Kas gal bv 

i 

•imagesnio "Z cvstą neniezinčią galvos odą? 
R U P F L B i 

panaikina plnskanas I Su jomis nereikia kelitį menesrą galvps 
!r)-nimo: dviejų ar trijų dieriŲ bėg>je RUFFLES pradės maonti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau ne: žvmčs netiks! Paskui tik retkar-
č:ais suvilgant galvą bus užtektina, kad pleiskanos neatsinaujintąj. 

\"t:sipirk:e šiąnakt RUFFLES K-nkutę aplickoje. Kas ruoš tik 
":-, bet jus sakysite, kad ;-s vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienosbonkntės. Jei negausite j«sų aptiikoje, tai 
ai>igskite mums 75c pačto markėmis, ar monev orėer šiokiu adresu 

— — f. AD. RICHTCR d CO. 3H4J0 •raa^r»7. >!«« Y « t — 
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